Спецификация

HP Powerup Backpack

Преодолейте страха си от
изтощаване на батерията
с тази революционна
раница. Вградена батерия
ви дава удивителната
възможност да зареждате
своя лаптоп, таблет и
смартфон, където и да сте.
Красива, функционална и
изключително ефективна
– тя разполага с
мощността да ви отведе
по-далеч.

Много мощност за 3 устройства
●
Зарежда повечето лаптопи HP с диагонал на екрана до 43,94 см (17,3
инча), таблет и смартфон.
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Батерия 22400 mAh с голям капацитет
●
Осигурява пълно зареждане на повечето лаптопи HP, зарежда таблет до
три пъти и смартфон до 10 пъти.
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Вградено преминаване на кабела
●
Организираното преминаване на кабела между джобовете елиминира
заплитанията.
Функции
●
Вграден сензор за топлина следи температурата на раницата и я коригира
по съответния начин.
●

Отговаря на изискванията за сигурност за ръчен багаж при полет.

●

Издръжливият текстилен екстериор с вътрешно уплътнение и
издръжливите презрамки помагат за осигуряване на дълготрайна защита
на лаптопа.

●

Лесен достъп до телефона ви, докато се зарежда.

●

Включени два micro USB кабела за устройства с Android® и един кабел за
лаптоп.

●

Лесно презареждане на раницата ви с включване в страничен джоб.

●

С приоритет на захранването контролирате реда, по който устройствата
ви се зареждат.

●

С покритие за устойчивост на влажно време и със собствен дъждобран.

Спецификация

HP Powerup Backpack

Съвместимост

Работи с повечето лаптопи HP. Работи с повечето зареждани през USB устройства, като например
смартфони и таблети, включително продукти на Apple (необходим е кабел на Apple, който не е включен).
Работи с други зареждани през USB устройства, включително GPS устройства, устройства за игри и
безжични слушалки. (може да е необходим кабел).

Размери

без опаковка: 500 x 330 x 160 мм
Опакован: 500 x 330 x 160 мм

Тегло

без опаковка: 1,92 кг
Опакован: 1.97 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Допълнителна
информация

№ на продукт: W7Q03AA #ABB
UPC/EAN код: 889899593561

Какво има в кутията

Раница HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400; 2 кабела, преход от USB към Micro USB (1 м); 1 кабел, 19 V
преход от 3,5 мм жак към 4,5 мм жак (1 м); 1 адаптер, 19 V 4,5 мм до 7,4 мм; 1 адаптер, 19 V 7,4 мм до 4,5
мм; Ръководство за бърз старт; Бележки към продукта; Гаранционна карта

Времето за зареждане варира в зависимост от нивото на батерията на зарежданото устройство. Максималният капацитет на батерията ще намалява с
времето и използването. Устройството съхранява 84 Wh енергия, еквивалентна на 22 400 mAh. Не поддържа устройства, които се зареждат през USB-C
конектор или собствени методи на зареждане. Поддържа лаптопи HP, които използват 4,5 мм или 7,4 мм конектори.
2 Телефони iPhone до 6 Plus и iPad на Apple могат да бъдат зареждани, но кабелите не са включени. Не е включен захранващ адаптер за лаптопи HP;
продава се отделно и е необходим за зареждане на батерията на раницата.
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Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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