Datasheet

HP Powerup Backpack

Met deze innovatieve
backpack hoef je niet bang
te zijn om zonder stroom te
zitten. Een ingebouwde
batterij heeft het unieke
vermogen om je laptop,
tablet en smartphone op te
laden waar je ook bent. Het
is bijzonder functioneel en
efficiënt en biedt voldoende
stroom om verder te
komen.

Stroom voor 3 devices
●
Laadt de meeste HP laptops met een scherm tot 17,3 inch (43,94 cm), een
tablet en een smartphone.
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High-capacity 22400-mAh batterij
●
Kan de meeste HP laptops volledig opladen, laadt een tablet tot driemaal en
een smartphone tot 10 maal op.
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Geïntegreerde kabelgeleiding
●
Overzichtelijke kabelgeleiding door de vakken voorkomt onontwarbare kluwen.
Functies
●
Een ingebouwde warmtesensor meet de temperatuur van de backpack en past
deze zo nodig aan.
●

Voldoet aan de veiligheidseisen voor handbagage tijdens een vlucht.

●

Stevige canvas buitenkant met zachte voering en robuuste draagriemen
beschermen je laptop langdurig.

●

Gebruik je telefoon terwijl hij wordt opgeladen.

●

Twee USB-microkabels voor Android®-devices en een laptopkabel zijn
inbegrepen.

●

Laad de backpack zelf op via een aansluiting in het zijvak.

●

Met voedingsprioriteit bepaal je de volgorde waarin de apparaten worden
opgeladen.

●

Hij is voorzien van coating tegen regen en heeft een eigen 'regenjas'.
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Compatibiliteit

Werkt met de meeste HP laptops. Werkt met de meeste devices die via USB worden opgeladen, zoals
smartphones en tablets, inclusief Apple (Apple-kabel is vereist, maar niet inbegrepen). Werkt met andere via USB
opgeladen devices zoals GPS, game-devices en draadloze headsets. (mogelijk is een kabel nodig).

Afmetingen

Zonder verpakking: 500 x 330 x 160 mm
In verpakking: 500 x 330 x 160 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 1,92 kg
In verpakking: 1,97 kg

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Extra informatie

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

Meegeleverd in de doos

HP Powerup backpack; HP Power Pack Plus 22400; 2 kabels, USB naar micro-USB (1 m); 1 kabel, 19 V 3,5-mm
rond naar 4,5 mm rond (1 m); 1 adapter, 19 V 4,5 mm naar 7,4 mm; 1 adapter, 19 V 7,4 mm naar 4,5 mm;
Beknopte handleiding; Productinformatie; Garantiekaart

Oplaadtijd varieert afhankelijk van het laadniveau van het device dat wordt opgeladen. De maximumcapaciteit van de batterij neemt in de loop van de tijd en door
herhaaldelijk gebruik af. Apparaat slaat 84 watt stroom op, vergelijkbaar met 22400 mAh. Ondersteunt geen devices die worden opgeladen via een
USB-C-connector of speciaal ontwikkelde oplaadmethoden. Ondersteunt HP laptops met 4,5-mm en 7,4-mm ronde connectoren.
2 Apple iPhone tot en met de 6 Plus en iPad kunnen worden opgeladen, maar kabels zijn niet inbegrepen. HP laptopnetadapter is niet inbegrepen; wordt apart
verkocht en is vereist om de backpackbatterij op te laden.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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