Dataark

HP Powerup Backpack

Du trenger ikke bekymre
deg om strømbrudd med
denne banebrytende
ryggsekken. Et innebygd
batteri gir deg utmerket
mulighet til å lade den
bærbare PC-en, nettbrettet
og smarttelefon uansett
hvor du er. Vakker, praktisk
og svært effektiv, den gir
deg krefter som varer
lengre.

Mye strøm for 3 enheter
●
Lader de fleste bærbare HP-PC-er med opptil 43,94 cm (17,3") diagonal
skjermstørrelse, et nettbrett og en smarttelefon.
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Høykapasitetsbatteri på 22 400 mAh
●
Gir full ladning til de fleste bærbare HP-PC-er, lader et nettbrett opptil tre
ganger og en smarttelefon opptil ti ganger.
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Integrert kabelføring
●
Ryddig kabelføring mellom lommene forhindrer ledningsrot.
Funksjoner
●
En innebygd varmesensor overvåker ryggsekktemperatur og justerer etter
behov.
●

Oppfyller sikkerhetskravene for håndbagasje på fly.

●

Slitesterkt lerret på utsiden, polstring på innsiden og kraftige stropper gir
langvarig beskyttelse for den bærbare PC-en.

●

Få enkel tilgang til og bruk telefonen mens den lades.

●

To USB micro-kabler for Android®-enheter og én kabel for bærbar PC inkludert.

●

Lad enkelt opp ryggsekken med en tilkobling i sidelommen.

●

Med strømprioritet kontrollerer du laderekkefølgen for enhetene.

●

Belagt for å motstå regn og kommer med sin egen regnfrakk.
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HP Powerup Backpack

Kompatibilitet

Fungerer med de fleste bærbare HP-PC-er. Fungerer med de fleste USB-ladede enheter som for eksempel
smarttelefoner og nettbrett, inkludert Apple (Apple-kabel er påkrevd og ikke inkludert). Fungerer med andre
USB-ladede enheter, inkludert GPS, spillenheter og trådløse hodesett. (kabel kan være nødvendig).

Mål

Pakket ut: 500 x 330 x 160 mm
Pakket: 500 x 330 x 160 mm

Vekt

Pakket ut: 1,92 kg
Pakket: 1,97 kg

Garanti

1 års kommersiell garanti fra HP

Tilleggsinformasjon

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

Innhold i esken

HP Powerup-ryggsekk; HP Power Pack Plus 22400; 2 kabler, USB til MicroUSB (1m); 1 kabel, 19 V 3,5 mm sylinder
til 4,5 mm sylinder (1m); 1 adapter, 19 V 4,5 mm til 7,4 mm; 1 adapter, 19 V 7,4mm til 4,5mm;
Hurtigstartveiledning; Produktmeldinger; Garantikort

Ladetid vil variere, avhengig av oppladningsnivået til enheten som lades. Det er normalt at den maksimale batterikapasiteten reduseres over tid og ved bruk.
Enheten holder 84 Wh strøm tilsvarende 22 400 mAh. Støtter ikke enheter som lades med en USB-C-kontakt eller proprietære ladningsmetoder. Støtter bærbare
HP-PC-er som bruker 4,5 mm eller 7,4 mm sylinderkontakter.
2 Apple iPhone til 6 Plus og iPad kan lades, men kabler er ikke inkludert. Strømadapter for bærbar HP-PC ikke inkludert; selges separat og er nødvendig for å lade
ryggsekkbatteriet.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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