Adatlap

HP Powerup Backpack

Ezzel a forradalmian új
hátizsákkal nem kell attól
tartania, hogy eszközei
lemerülnek. A beépített
akkumulátor segítségével
bárhol feltöltheti
noteszgépét, táblagépét és
okostelefonját. A rendkívül
praktikus és kivételesen
hatékony hátizsákkal
minden eddiginél
messzebbre juthat.

Hatalmas teljesítmény 3 eszköznek
●
A legtöbb, akár 43,94 cm (17,3 hüvelyk) képátlójú képernyővel rendelkező HP
laptop, valamint egy táblagép és egy okostelefon is feltölthető.
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Nagy teljesítményű 22400 mAh-s akkumulátor
●
A legtöbb HP laptop teljes feltöltését, egy táblagép háromszori feltöltését és
egy okostelefon 10 alkalommal történő feltöltését teszi lehetővé.
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Beépített kábelrendező
●
A zseb belsejében található kábelrendezővel megelőzhetők a gubancok.
Szolgáltatások
●
A beépített hőérzékelő figyeli a hátizsák hőmérsékletét, és ehhez igazodik.
●

●

●
●
●
●

●

Megfelel a repülőgépek fedélzetén szállítható csomagokra vonatkozó
előírásoknak.

Strapabíró vászonból készült külső belső párnázással és tartós pántokkal,
amelyek hosszan tartó védelmet nyújtanak noteszgépének.
Egyszerűen elérheti és használhatja a telefonját töltés közben is.

Két micro-USB kábel Android® eszközökhöz és egy laptopkábel tartozék.
Könnyen feltöltheti hátizsákját az oldalzseben található csatlakozóval.

A tápellátás sorba állításával azt is beállíthatja, hogy melyik eszköze töltődjön
fel először.

Bevonatának köszönhetően ellenáll a nedves időjárásnak, és saját esőkabáttal
is rendelkezik.
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Kompatibilitás

Méretek
Súly
Garancia

További információ
A doboz tartalma

A legtöbb HP laptoppal használható. A legtöbb, USB-kábellel tölthető eszközzel, például okostelefonokkal és
táblagépekkel is használható, az Apple termékeket is beleértve (Apple-kábel szükséges és nem tartozék.) Más,
USB-kábellel tölthető eszközökkel is kompatibilis, például GPS-ekkel, játékkonzolokkal és vezeték nélküli
fejhallgatókkal. (további kábelre lehet szükség).
Kicsomagolva: 500 x 330 x 160 mm
Csomagolva: 500 x 330 x 160 mm
Kicsomagolva: 1,92 kg
Csomagolva: 1,97 kg

1 éves HP kereskedelmi jótállás
Termékszám: W7Q03AA #ABB
UPC/EAN-kód: 889899593561

HP Powerup hátizsák; HP Power Pack Plus 22400; 2 kábel, USB–MicroUSB átalakító (1 m); 1 kábel, 19V 3,5
mm–4,5 mm-es hengeres csatlakozófej (1 m); 1 adapter, 19 V 4,5 mm–7,4 mm; 1 adapter, 19 V 7,4 mm–4,5 mm;
Gyorskalauz; Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy

A töltési idő az eszköz töltöttségi szintjétől függően változhat. Az akkumulátor maximális kapacitása az idővel és a használattal természetes módon csökken. Az
eszköz 22400 mAh-nak megfelelő 84 Wh energiát tárol. Nem támogatja a USB-C csatlakozóval és az egyéb, saját fejlesztésű töltési móddal működő eszközöket.
4,5 mm-es vagy 7,4 mm-es tápcsatlakozóval rendelkező HP noteszgépekkel használható.
2Apple iPad és iPhone töltése is lehetséges a 6 Plus modellel bezárólag, de a kábel nem tartozék. A HP noteszgép tápegysége nem tartozék; külön vásárolható meg
és szükséges a hátizsák akkumulátorának töltéséhez.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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