Folha de Dados

HP 7600 Power Pack

Esteja preparado para dizer
adeus a emergências de
bateria no futuro. Com a
impressionante carga
guardada neste Power Pack
fino não terá de fazer uma
pausa na sua vida em
viagem.
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Carregamento portátil para dois
●
Carrega dois dispositivos ao mesmo tempo , por isso nunca terá de escolher.
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Poderosamente seguro
●
Carregue totalmente a maioria dos tablets sem se preocupar com sobrecarga,
subcarga ou problemas de aquecimento.
Testado pela HP e fiável
●
Apoiado por uma garantia limitada de 1 ano

Folha de Dados

HP 7600 Power Pack

Compatibilidade

É compatível com portáteis/tablets HP com conector USB-C™ com entrada máxima de 5V/3A CC.

Voltagens de saída

5 V/1 A (máx.)

Dimensões

Fora da caixa: 105 x 65 x 26 mm
Embalado: 195 x 110 x 31 mm

Peso

Fora da caixa: 0,19 kg
Embalado: 0,3 kg

Funcionalidades de
Alimentação

Capacidade: 7600 mAh
Entrada: porta Micro USB de 5 V/1 A

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

P/N: T7U14AA #ABB
UPC/EAN code: 889894699961

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Power Pack; documentação

1
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Os dispositivos incluem smartphones e tablets que são carregados por USB.
Carrega um dispositivo de 1 A e um de 2,1 A ou dois dispositivos de 1 A.

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações
contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As funcionalidades específicas podem variar dependendo do
modelo. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que
acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma declaração constante deste documento deverá ser interpretada como a constituição
de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais nem omissões neste documento.
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