גיליון נתונים

HP Powerup Backpack

התגבר על הפחד שלך מפני
הפסקת חשמל בעזרת תיק גב
מהפכני זה .סוללה מובנית
מעניקה לך את היכולת היוצאת
מן הכלל לטעון את המחשב
הנייד ,מחשב הלוח והסמרטפון
בכל מקום שבו אתה נמצא.
פונקציונלי בצורה נפלאה ויעיל
במיוחד ,ובעל יכולת לקדם אותך.

ביצועים עוצמתיים עבור  3מכשירים
● טוען את רוב המחשבים הניידים של  HPעם מסך בגודל של עד  43.94ס"מ ) 17.3אינץ'(
באלכסון ,מחשב לוח וסמרטפון.
1

סוללה בעלת קיבולת גבוהה של 22,400 mAh
● מספק טעינה מלאה לרוב המחשבים הניידים של ,HPטוען מחשב לוח במהירות גבוהה עד
פי  3וסמרטפון במהירות הגבוהה עד פי 10.
2

ניתוב כבלים משולב
●

מאפיינים
●

ניתוב הכבלים שמאורגן בין כיסים מונע סרבול.
חיישן חום מובנה מנטר את טמפרטורת תיק הגב וממזג אותה בהתאם.

●

עומד בדרישות האבטחה לנשיאה בטיסה.

●

קבל גישה בקלות והשתמש בטלפון בזמן הטעינה.

●כיסוי בד עמיד במיוחד עם ריפוד פנימי ורצועות עמידות מסייעים לספק הגנה למחשב הנייד
לטווח ארוך.
●
●
●
●

שני כבלי  USB microעבור מכשירי ® Androidוכבל מחשב נייד אחד כלולים.
טען מחדש בקלות את תיק הגב שלך באמצעות חיבור בכיס הצדדי.

עם מתח חשמלי מועדף ,באפשרותך לשלוט בסדר שבו נטענים המכשירים שברשותך.
עם ציפוי להגנה מפני מזג אוויר רטוב ומגיע עם מעיל גשם משלו.
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תאימות

פועל עם רוב סוגי המחשבים הניידים של  .HPפועל עם רוב המכשירים הנטענים באמצעות  ,USBכגון סמרטפונים ומחשבי לוח,
כולל ) Appleנדרש כבל  Appleשאינו מצורף( .פועל עם מכשירים אחרים הנטענים באמצעות  ,USBכולל  ,GPSמכשירי משחקים
ואוזניות אלחוטיות) .ייתכן שיידרש כבל(.

משקל

מחוץ לאריזה 1.92 :ק"ג
ארוז 1.97 :ק"ג

ממדים

אחריות

מידע נוסף
תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 160 x 330 x 500 :מ"מ
ארוז 160 x 330 x 500 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת

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

תיק גב  2 ;HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400כבלים USB ,ל 1) MicroUSB-מ'(; כבל אחד 19 ,וולט מעגלי של  3.5מ"מ
למעגלי של  4.5מ"מ ) 1מ'(; מתאם אחד  19 -וולט  4.5מ"מ ל -7.4מ"מ; מתאם אחד  19 -וולט  7.4מ"מ ל -4.5מ"מ; מדריך הפעלה
מהירה; הודעות אודות המוצר; כרטיס אחריות

 1זמן הטעינה ישתנה בהתאם לרמת הטעינה של המכשיר הנטען .הקיבולת המרבית של הסוללה תפחת באופן טבעי במהלך הזמן והשימוש .מכשיר מאחסן  84 Whשל אנרגיה שהיא שוות ערך
ל .22,400 mAh-אינו תומך במכשירים שנטענים באמצעות מחבר  USB-Cאו שיטות טעינה קנייניות .תומך במחשבים ניידים של  HPהמשתמשים במחברים מעגליים של  4.5מ"מ או 7.4
מ"מ.
 2ניתן לטעון מכשירי  Apple iPhoneעד גרסה  6 Plusו ,iPad-אך כבלים אינם כלולים .מתאם מתח של מחשב נייד של  HPלא כלול; נמכר בנפרד ודרוש לצורך טעינת סוללת תיק גב.
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