Datablad

HP Power Pack Plus 18000
Litet format. Stor kraft.

Bli inte utan ström på nästa
långa resa. Håll din
smarttelefon, platta eller
bärbara dator laddad med
den massiva kapacitet,
eleganta utformning och
fullständiga tillförlitlighet
som HP Power Pack Plus
18000 ger.

Designad för att följa med överallt
●
Kabelhantering har aldrig varit enklare. Denna Power Pack-påse är perfekt att
ha med sig tack vare den hållbara konstruktionen och inbyggda förvaringen för
kablar och nätadapter.
Den ultimata kraften
●
Massiv kapacitet och enorm styrka. Få upp till åtta hela
smarttelefonladdningar eller ladda upp till fyra enheter på en gång, där en av
enheterna är din bärbara dator från HP.
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HP-testad och pålitlig
●
Denna Power Pack ger mer än bara snabb laddning. Få skydd och
tillförlitlighet med HPs omfattande säkerhetsfunktioner och ett års begränsad
garanti.

Datablad

HP Power Pack Plus 18000

Kompatibilitet

Laddar de flesta smarttelefoner, plattor och de flesta bärbara datorer från HP.

Yttermått

Utan emballage: 153 x 66 x 116,7 mm
Förpackat: 174 x 190 x 108 mm

Vikt

Utan emballage: 0,48 kg
Förpackat: 1,16 kg

Batterityp

67,7 wattimmar energi motsvarande 18 000 mAh

Strömförsörjning

Utmatning: 1-USB 1,0 A, 1-USB 2,1 A, 1–3 A typ C, 1–19 V PC
Inmatning: 19 V likströmsanslutning, 3,5 A (max), 65 W nätadapter ingår
Laddar tre enheter på samma gång

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

P/N: M6H77AA #ABB
UPC/EAN code: 889296674498

Medföljer

Power Pack; 65 W nätadapter; USB-kabel av typ C; Laddningskabel till bärbar dator; Adapter på 7,4 mm till
4,5 mm; USB-kabel; Snabbstarthandbok; Garantikort
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Förutsätter ett smarttelefonbatteri i storleken 2000 mAh
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