Folha de Dados

HP Powerup Backpack

Com esta revolucionária
mochila, a falta de bateria é
coisa do passado. A bateria
incorporada permite-lhe
carregar o seu portátil,
tablet e smartphone onde
quer que esteja.
Incrivelmente funcional e
extremamente eficiente,
esta mochila tem a potência
necessária para fazê-lo(a) ir
mais longe.

Potente fonte de alimentação para 3 dispositivos
●
Carrega a maioria dos portáteis HP com ecrã de até 43,94 cm (17,3 pol.) na
diagonal, um tablet e um smartphone.
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Bateria de capacidade elevada de 22 400 mAh
●
Carrega por completo a bateria da maioria dos portáteis HP, carrega um tablet
até três vezes e carrega um smartphone até 10 vezes.
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Encaminhamento de cabos incorporado
●
O compartimento para encaminhamento de cabos no interior do bolso elimina
a desorganização e o entrelaçamento de cabos.
Funcionali.
●
Um sensor de calor incorporado monitoriza e regula a temperatura da
mochila.
●

Cumpre os requisitos de segurança para a bagagem de cabine.

●

O exterior em lona resistente, o interior almofadado e as alças resistentes
oferecem proteção duradoura ao portátil.

●

Aceda e utilize facilmente o seu smartphone enquanto está a carregar.

●

Dois cabos micro USB para dispositivos Android® e um cabo para portátil
incluídos.

●

Recarregue facilmente a sua mochila com um plug-in no bolso lateral.

●

Com alimentação prioritária, controle os dispositivos que devem ser
carregados primeiro.

●

Revestimento impermeável e cobertura para chuva incluída
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HP Powerup Backpack

Compatibilidade

É compatível com a maioria dos Portáteis HP. É compatível com a maioria dos dispositivos com carregamento
USB, como smartphones e tablets, incluindo Apple (requer cabo Apple, não incluído). É compatível com outros
dispositivos com carregamento USB, incluindo GPS, dispositivos de jogos e auscultadores sem fios. (poderá ser
necessário cabo).

Dimensões

Fora da caixa: 500 x 330 x 160 mm
Embalado: 500 x 330 x 160 mm

Peso

Fora da caixa: 1,92 kg
Embalado: 1,97 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Informação adicional

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

Conteúdo da embalagem

Mochila HP Powerup; HP Power Pack Plus 22400; 2 cabos, USB para micro USB (1 m); 1 cabo, 19 V, conector de
3,5 mm a conector de 4,5 mm (1 m); 1 adaptador, 19 V, 4,5 mm a 7,4 mm; 1 adaptador, 19 V, 7,4 mm a 4,5 mm;
Guia de iniciação rápida; Avisos do Produto; Cartão de Garantia

O tempo de carregamento irá variar de acordo com o nível de carga do dispositivo a ser carregado. A capacidade máxima da bateria irá diminuir naturalmente com
a utilização ao longo do tempo. O dispositivo armazena 84 Wh de energia, equivalente a 22 400 mAh. Não suporta dispositivos que carregam com um conector
USB-C ou métodos de carregamento exclusivos. Suporta portáteis HP que utilizam conectores de 4,5 mm ou 7,4 mm.
2 iPhones Apple até ao 6 Plus e iPads podem ser carregados, mas os cabos não estão incluídos. Transformador de portátil HP não incluído; vendido separadamente
e necessário para carregar a bateria da mochila.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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