Fişă tehnică

HP Powerup Backpack

Cu acest rucsac revoluţionar,
nu vă mai este teamă de
penele de curent. Un
acumulator încorporat are
posibilitatea remarcabilă de
a încărca laptopul, tableta şi
smartphone-ul, oriunde
v-aţi afla. Foarte funcţional
şi deosebit de eficient, vă
oferă puterea de a merge
mai departe.

Energie pentru 3 dispozitive
●
Încarcă majoritatea laptopurilor HP cu diagonala ecranului de până la 43,94 cm
(17,3"), o tabletă şi un smartphone.
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Acumulator de mare capacitate, de 22400 mAh
●
Asigură o încărcare completă pentru majoritatea laptopurilor HP, încarcă o
tabletă de până la trei ori şi un smartphone de până la 10 ori.
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Aranjare integrată a cablurilor
●
Aranjarea organizată a cablurilor între buzunare elimină dezordinea.
Caracteristici
●
Un senzor de temperatură încorporat monitorizează temperatura din rucsac şi
face reglajele necesare.
●

Conform cu cerinţele de securitate pentru bagaje de mână luate în avion.

●

Exteriorul din pânză foarte rezistentă, cu căptuşeală interioară şi curelele
durabile asigură o protecţie de durată pentru laptop.

●

Accesaţi şi utilizaţi cu uşurinţă telefonul, în timp ce se încarcă.

●

Două cabluri micro USB pentru dispozitive Android® şi un cablu de laptop
incluse.

●

Reîncărcaţi simplu rucsacul, prin conectorul de la buzunarul lateral.

●

Cu funcţia de alimentare prioritară, controlaţi ordinea în care se încarcă
dispozitivele.

●

Căptuşit pentru a rezista la vreme umedă şi livrat cu propria manta de ploaie.
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Compatibilitate

Funcţionează cu majoritatea laptopurilor HP. Compatibil cu majoritatea dispozitivelor încărcate prin USB, precum
smartphone-uri şi tablete, inclusiv Apple (cablu Apple necesar, neinclus). Compatibil cu alte dispozitive încărcate
prin USB, inclusiv GPS, dispozitive pentru jocuri şi căşti wireless. (poate fi necesar un cablu).

Dimensiuni

Despachetat: 500 X 330 X 160 mm
Împachetat: 500 X 330 X 160 mm

Greutate

Despachetat: 1,92 kg
Împachetat: 1,97 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Informaţii suplimentare

număr produs: W7Q03AA #ABB
Cod UPC/EAN: 889899593561

Ce se găseşte în cutie

Rucsac de alimentare HP; HP Power Pack Plus 22400; 2 cabluri, USB la MicroUSB (1 m); 1 cablu, conector cilindric
de 3,5 mm la 4,5 mm, 19 V (1 m); 1 adaptor, 4,5 mm la 7,4 mm, 19 V; 1 adaptor, 7,4 mm la 4,5 mm, 19 V; ghid de
pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie

Timpul de încărcare va varia în funcţie de nivelul de încărcare al dispozitivului care se încarcă. Capacitatea maximă a acumulatorului va descreşte natural în timp şi
ca urmare a utilizării. Dispozitivul stochează 84 Wh de energie echivalentă cu 22400 mAh. Nu acceptă dispozitive care se încarcă printr-un conector USB-C sau prin
metode de încărcare patentate. Acceptă laptopuri HP care utilizează conectori cilindrici de 4,5 mm sau 7,4 mm.
2 Pot fi încărcate dispozitive Apple iPad şi iPhone, până la 6 Plus, dar cablurile nu sunt incluse. Adaptorul de alimentare pentru laptopul HP nu este inclus; se vinde
separat şi este necesar pentru a încărca acumulatorul rucsacului.
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Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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