Karta produktu

HP Powerup Backpack

Pozbądź się obaw o brak
zasilania dzięki temu
rewolucyjnemu plecakowi.
Wbudowany akumulator
zapewnia niewiarygodną
elastyczność ładowania
komputera przenośnego,
tabletu i smartfona w
dowolnym miejscu.
Doskonała funkcjonalność i
wyjątkowa wydajność, a
także energia, dzięki której
daleko zajdziesz.

Duża ilość energii dla 3 urządzeń
●
Ładuje większość komputerów przenośnych HP z ekranami o przekątnej maks.
43,94 cm (17,3"), tablety i smartfony.
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Akumulator o wysokiej pojemności 22 400 mAh
●
Umożliwia pełne naładowanie większości komputerów przenośnych HP, maks.
trzykrotne naładowanie tabletu oraz maks. 10-krotne naładowania
smartfona.
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Zintegrowane prowadzenie przewodu
●
Wbudowany w kieszeń system prowadzenia przewodu eliminuje jego plątanie.
Funkcje
●
Wbudowany czujnik monitoruje temperaturę w plecaku i odpowiednio ją
reguluje.
●

Spełnia wymogi bezpieczeństwa dla bagażu podręcznego.

●

Wytrzymała tkanina na zewnątrz oraz wyściółka wewnątrz i wytrzymałe paski
pomagają zapewnić długotrwałą ochronę komputera przenośnego.

●

Łatwy dostęp i korzystanie z telefonu podczas ładowania.

●

Dwa przewody micro-USB do urządzeń z systemem Android® oraz jeden
przewód do podłączania komputera przenośnego.

●

Łatwe ładowanie plecaka dzięki wtykowi w bocznej kieszeni.

●

Dzięki ustawieniom priorytetów, użytkownik może kontrolować kolejność
ładowania urządzeń.

●

Powłoka chroniąca przed deszczem i specjalny pokrowiec.
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HP Powerup Backpack

Zgodność

Współpracuje z większością komputerów przenośnych HP. Współpracuje z większością urządzeń ładowanych
przez port USB, takich jak smartfony, tablety, a także urządzenia Apple (wymagany jest przewód Apple – brak w
zestawie). Współpracuje z innymi urządzeniami ładowanymi przez port USB, w tym z nawigacjami GPS,
przenośnymi konsolami do gier i słuchawkami bezprzewodowymi. (może wymagać przewodu).

Wymiary

Z opakowania: 500 X 330 X 160 mm
Zapakowane: 500 X 330 X 160 mm

Waga

Z opakowania: 1,92 kg
Zapakowane: 1,97 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Informacje dodatkowe

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

Zawartość opakowania

Plecak HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400; 2 przewody, USB – micro-USB (1 m); 1 przewód, 19 V, okrągłe
złącze 3,5 mm – okrągłe złącze 4,5 mm (1 m); 1 zasilacz, 19 V, 4,5 mm – 7,4 mm; 1 zasilacz, 19 V, 7,4 mm – 4,5
mm; Podręcznik Szybki start; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna

Czas ładowania zależy od poziomu naładowania ładowanego urządzenia. Maksymalna pojemność akumulatora w naturalny sposób maleje z upływem czasu i na
skutek eksploatacji. Urządzenie przechowuje 84 Wh energii, co odpowiada 22 400 mAh. Nie obsługuje urządzeń ładowanych za pomocą portu USB-C lub własnych
systemów ładowania danego producenta. Obsługuje komputery przenośne HP z okrągłymi złączami 4,5 mm lub 7,4 mm.
2 Umożliwia ładowanie urządzeń Apple iPhone do modelu 6 Plus oraz urządzeń iPad, lecz wymagane przewody nie są częścią zestawu. Zasilacz komputera
przenośnego HP nie należy do zestawu; jest sprzedawany osobno i wymagany do naładowania akumulatora w plecaku.
1

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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