Taulukot

HP Powerup Backpack

Kun mukana on tämä
vallankumouksellinen
reppu, ei tarvitse pelätä
akun tyhjenevän. Kiinteän
akun ansiosta voit ladata
kannettavan tietokoneen,
tablet-tietokoneen ja
älypuhelimen kaikkialla.
Tämä näyttävä, toimiva ja
erittäin tehokas reppu
sisältää virtaa, jotta pääset
pidemmälle.

Runsaasti tehoa 3 laitteelle
●
Lataa useimmat HP:n kannettavat, joissa on enintään 43,94 cm:n (17,3
tuuman) näyttö, taulutietokoneen ja älypuhelimen.
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Suuri akkukapasiteetti: 22 400 mAh
●
Lataa useimpien HP:n kannettavien tietokoneiden akun täyteen, lataa
tablet-tietokoneen jopa kolme kertaa ja älypuhelimen jopa 10 kertaa.
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Kiinteä kaapelien reititys
●
Siisti kaapelien reititys taskujen sisällä estää niiden sotkeutumisen.
Toiminnot
●
Sisäinen lämmöntunnistin valvoo repun lämpötilaa, jotta sen toimintaa
säädetään.
●

Täyttää lentoyhtiöiden asettamat vaatimukset.

●

Kestävä kankainen ulkopinta, sisäpuolella kannettavaa tietokonetta
tehokkaasti suojaava pehmustus. Kestävät olkahihnat.

●

Puhelimeen pääsee käsiksi ja sitä on helppo käyttää, kun sitä ladataan.

●

Mukana kaksi USB-micro-kaapelia Android®-laitteiden lataamiseksi ja
latauskaapeli yhtä kannettavaa tietokonetta varten.

●

Repun akku on helppo ladata sivutaskussa sijaitsevan liitännän kautta.

●

Laitteiden latausjärjestyksen voi valita.

●

Säänkestävä pinnoite, mukana oma sadetakki.
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Yhteensopivuus

Toimii useimpien HP-kannettavien kanssa. Toimii useimpien USB-liitännän kautta ladattavien laitteiden kanssa,
kuten älypuhelimet ja taulutietokoneet, mukaan lukien Apple (Apple-kaapeli on hankittava erikseen). Toimii
muidenkin USB-liitännän kautta ladattavien laitteiden kanssa, kuten GPS-laitteet, pelikonsolit ja langattomat
kuulokkeet. (Kaapeli voi olla tarpeen).

Mitat

Ilman pakkausta: 500 x 330 x 160 mm
Pakattu: 500 x 330 x 160 mm

Paino

Ilman pakkausta: 1,92 kg
Pakattu: 1,97 kg

Takuu

Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Lisätiedot

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

Pakkauksen sisältö

HP Powerup Backpack -reppu; HP Power Pack Plus 22400; 2 kaapelia, USB-MicroUSB-sovitin (1 metri); 1 kaapeli,
19 V, 3,5 mm pyöreäpäinen – 4,5 mm pyöreäpäinen (1 metri); 1 sovitin, 19 V, 4,5 mm – 7,4 mm; 1 sovitin, 19 V,
7,4 mm – 4,5 mm; pikaopas; tuotetiedot; takuukortti

Latausaika vaihtelee ladattavan laitteen lataustason mukaan. Akun enimmäiskapasiteetti vähenee luonnollisesti ajan ja käytön myötä. Laite tallentaa 84 Wh
energiaa, joka vastaa määrää 22 400 mAh. Ei tue laitteita, jotka ladataan USB-C-liitännän tai valmistajan omien latausmenetelmien avulla. Tukee HP:n kannettavia,
joissa on 4,5 mm:n tai 7,4 mm:n pyöreäpäinen liitäntä.
2Apple iPhone -puhelimet 6 Plus-malliin saakka ja iPadit voidaan ladata, mutta kaapelit eivät sisälly toimitukseen. HP:n kannettavan tietokoneen verkkolaite ei
sisälly toimitukseen. Se myydään erikseen. Repun akun lataaminen vaatii sitä.
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Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
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