Dataark

HP Powerup Backpack

Med denne innovative
rygsæk behøver du aldrig at
bekymre dig om at løbe tør
for strøm igen. Det
indbyggede batteri er
kraftfuldt nok til at oplade
din bærbare computer,
tablet-pc eller smartphone
– lige meget hvor du er. Du
får altid strøm nok til at
holde hele dagen – det er
både særdeles funktionelt
og effektivt.

Strøm nok til 3 enheder
●
Oplader de fleste bærbare HP-computere på op til 43,94 cm (17,3”) – og kan
samtidigt oplade en tablet-pc og en smartphone.
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22400 mAh-batteri med høj kapacitet
●
Du kan oplade en bærbar HP-computer helt – eller en tablet-pc eller
smartphone op til hhv. 3 eller 10 gange.
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Indbygget kabelføring
●
Du slipper for rod med kabler, takket være kabelføring mellem lommerne.
Funktioner
●
Den indbyggede varmesensor registrerer rygsækkens temperatur og justerer
den derefter.
●

Overholder sikkerhedsreglerne for håndbagage til flyrejser.

●

Rygsækkens ydre er tungt kanvas, indersiden er polstret, og alle stropper er
holdbare – så du får langvarig beskyttelse til dine enheder.

●

Du kan nemt få adgang til og bruge din telefon, mens den oplades.

●

To mikro-USB-kabler til Android®-enheder og ét kabel til bærbare computere
medfølger.

●

Rygsækken kan nemt oplades via en strømport i en sidelomme.

●

Du kan kontrollere rækkefølgen, som dine enheder skal oplades i.

●

Tasken er imprægneret, så den kan modstå vådt vejr. Regnslag medfølger.
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HP Powerup Backpack

Kompatibilitet

Fungerer sammen med de fleste bærbare computere fra HP. Fungerer med de fleste enheder med
USB-opladning, f.eks. smartphones og tablet-pc'er, herunder Apple-enheder. Kræver Apple-kabel, som sælges
separat. Fungerer med andre typer enheder med USB-opladning, herunder GPS- og spilenheder samt trådløse
headsets. Kabel kan være påkrævet.

Mål

Udpakket: 500 x 330 x 160 mm
Pakket: 500 x 330 x 160 mm

Vægt

Udpakket: 1,92 kg
Pakket: 1,97 kg

Garanti

HP's 1-års garanti

Yderligere oplysninger

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

Kassens indhold

HP Powerup-rygsæk; HP Power Pack Plus 22400; 2 kabler, USB til mikro-USB (1 m); 1 kabel, 3,5 mm til 4,5
mm-stik på 19 V (1 m); 1 adapter, 4,5 mm til 7,4 mm på 19 V; 1 adapter, 7,4mm til 4,5mm på 19 V;
Startvejledning; Produktmeddelelser; Garantikort

Opladningstiden varierer afhængigt af, hvor meget batteri den pågældende enhed har i forvejen. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og
afhængigt af brugen. Enheden bevarer 84 Wh energi, som svarer til 22.400 mAh. Understøtter ikke enheder, der oplades via et USB-C-stik eller brandspecifikke
opladningsmetoder. Understøtter bærbare computere fra HP, der benytter cylinderformede stik på 4,5 mm eller 7,4 mm.
2 iPad-enheder og iPhones (op til 6 Plus) kan oplades, men kabler medfølger ikke. HP-strømadapter til bærbare computere medfølger ikke; kræves til at oplade
rygsækkens batteri. Sælges separat.
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Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med
produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller
redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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