Specifikace

HP Powerup Backpack

Zbavte se strachu z
nedostatku energie s tímto
revolučním batohem. S
vestavěnou baterií můžete
pohotově nabíjet svůj
notebook, tablet a
smartphone, ať jste kdekoli.
Nádherně funkční,
neuvěřitelně efektivní a s
dostatkem výkonu, abyste
se nemuseli omezovat.

Velký výkon pro 3 zařízení
●
Nabíjí většinu notebooků HP s úhlopříčkou až 43,94 cm (17,3"), tablety a
smartphony.
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Vysokokapacitní baterie 22 400 mAh
●
Zajistí plné nabití většiny notebooků HP, až trojnásobné nabití tabletu a až
10násobné nabití smartphonu.
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Integrované vedení kabelů
●
Uspořádané vedení kabelů ve vnitřní kapse chrání před zamotáním.
Funkce
●
Vestavěný snímač teploty monitoruje teplotu batohu a podle ní upravuje
nastavení.
●

Splňuje bezpečnostní požadavky pro leteckou přepravu.

●

Vnějšek z odolného plátna, vnitřní polstrování a robustní popruhy zajišťují
dlouhodobou ochranu notebooku.

●

Snadný přístup a používání telefonu v době dobíjení.

●

Dva kabely micro-USB pro zařízení Android® a jeden kabel pro notebook jsou
přiloženy.

●

Snadné dobíjení batohu pomocí postranního vstupního konektoru.

●

S funkcí priority napájení můžete určit, v jakém pořadí se zařízení budou
nabíjet.

●

Povrchová úprava chránící proti dešti a integrovaná pláštěnka.
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Kompatibilita

Kompatibilní s většinou notebooků HP. Kompatibilní s většinou zařízení nabíjených přes rozhraní USB, jako jsou
smartphony a tablety, včetně zařízení Apple (je zapotřebí kabel Apple, který není přiložen). Kompatibilní s dalšími
zařízeními nabíjenými přes rozhraní USB, jako jsou GPS navigace, herní zařízení a bezdrátové náhlavní soupravy.
(může být zapotřebí kabel).

Rozměry

Bez obalu: 500 x 330 x 160 mm
Balení: 500 x 330 x 160 mm

Hmotnost

Bez obalu: 1,92 kg
Balení: 1,97 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Další informace

P/N: W7Q03AA #ABB
Kód UPC/EAN: 889899593561

Co je obsaženo v krabici

Batoh HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400; 2 kabely, USB na micro-USB (1 m); 1 kabel, 19V válcový konektor
3,5 mm na 4,5 mm (1 m); 1 adaptér, 19 V 4,5 mm na 7,4 mm; 1 adaptér, 19 V 7,4 mm na 4,5 mm; Úvodní
příručka; Produktová oznámení; Záruční list

Doba nabíjení se liší v závislosti na úrovni nabití nabíjeného zařízení. Maximální kapacita baterie vlivem dlouhodobého používání přirozeně klesá. Zařízení ukládá 84
Wh energie odpovídající 22 400 mAh. Nepodporuje zařízení nabíjená pomocí konektoru USB-C nebo patentované metody nabíjení. Podporuje notebooky HP s
válcovými konektory 4,5 nebo 7,4 mm.
2 Lze nabíjet zařízení Apple iPhone až do verze 6 Plus a zařízení iPad, ale nejsou přiloženy příslušné kabely. Napájecí adaptér pro notebooky HP není přiložen;
prodává se samostatně a je zapotřebí k nabíjení baterie batohu.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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