Φύλλο δεδομένων

HP Powerup Backpack

Απαλλαγείτε από τον φόβο
διακοπής ρεύματος με αυτό
το επαναστατικό σακίδιο. Η
ενσωματωμένη μπαταρία
σάς προσφέρει τη μοναδική
δυνατότητα να φορτίζετε
τον φορητό υπολογιστή, το
tablet και το smartphone
σας, όπου κι αν βρίσκεστε.
Κομψό, λειτουργικό και
εξαιρετικά
αποτελεσματικό. Σας
παρέχει την ισχύ που
χρειάζεστε!

Μεγάλη ισχύς για 3 συσκευές
●
Φορτίζει τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές HP με οθόνη έως 43,94
cm (17,3"), tablet και smartphone.
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Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 22.400 mAh
●
Παρέχει πλήρη φόρτιση για τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές HP,
φορτίζει tablet έως και τρεις φορές, και smartphone έως 10 φορές.
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Ενσωματωμένη δρομολόγηση καλωδίων
●
Χάρη στην οργανωμένη δρομολόγηση των καλωδίων στο εσωτερικό των
θηκών, αποφεύγετε τον κίνδυνο να μπερδευτούν τα καλώδια.
Χαρακτηριστικά
●
Ένας ενσωματωμένος αισθητήρας θερμότητας παρακολουθεί τη
θερμοκρασία του σακιδίου και την προσαρμόζει ανάλογα.
●

Πληροί τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις χειραποσκευές.

●

Το ανθεκτικό ύφασμα σε συνδυασμό με την εσωτερική επένδυση και τα
ανθεκτικά λουριά παρέχουν διαρκή προστασία του φορητού υπολογιστή.

●

Αποκτήστε εύκολη πρόσβαση και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας, ενώ το
φορτίζετε.

●

Περιλαμβάνονται δύο καλώδια USB micro για συσκευές Android® και ένα
καλώδιο φορητού υπολογιστή.

●

Φορτίστε εύκολα το σακίδιό σας από την υποδοχή σύνδεσης που υπάρχει
στην πλαϊνή θήκη.

●

Χάρη στη δυνατότητα καθορισμού προτεραιότητας, μπορείτε να ελέγχετε τη
σειρά φόρτισης των συσκευών σας.

●

Διαθέτει ειδική επικάλυψη για προστασία σε περίπτωση βροχής, ενώ
συνοδεύεται και από αδιάβροχο κάλυμμα.
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Συμβατότητα

Λειτουργεί με τους περισσότερους φορητούς υπολογιστές της HP. Λειτουργεί με τις περισσότερες συσκευές
που φορτίζουν μέσω θύρας USB, όπως smartphone και tablet, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών Apple
(απαιτείται καλώδιο Apple, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται). Λειτουργεί και με άλλες συσκευές που φορτίζουν
μέσω USB, συμπεριλαμβανόμενων των συσκευών GPS, των παιχνιδομηχανών και των ασύρματων ακουστικών.
(Ενδέχεται να απαιτείται καλώδιο.)

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 500 x 330 x 160 mm
Συσκευασμένο: 500 x 330 x 160 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 1,92 kg
Συσκευασμένο: 1,97 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Περιεχόμενα συσκευασίας

Σακίδιο HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400; 2 καλώδια; USB σε MicroUSB (1 m); 1 καλώδιο, κυλινδρικό
βύσμα 19 V 3,5 mm σε κυλινδρικό βύσμα 4,5 mm (1 m); 1 προσαρμογέας 19 V 4,5 mm σε 7,4 mm; 1
προσαρμογέας 19V 7,4 mm σε 4,5 mm; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Σημειώσεις για το προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της συσκευής που φορτίζετε. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
φυσιολογικά με το χρόνο και τη χρήση. Η συσκευή αποθηκεύει 84 Wh ενέργειας που αντιστοιχούν σε 22.400 mAh. Δεν υποστηρίζει συσκευές που φορτίζουν
μέσω σύνδεσης USB-C ή αποκλειστικών μεθόδων φόρτισης. Υποστηρίζει φορητούς υπολογιστές HP που χρησιμοποιούν κυλινδρικό βύσμα 4,5 mm ή 7,4 mm.
2 Μπορεί να φορτίσει συσκευές Apple iPhone μέχρι και 6 Plus και iPad, όμως δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα καλώδια. Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό για
φορητό υπολογιστή HP. Διατίθεται ξεχωριστά και απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας του σακιδίου.
1

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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