Datablad

HP Powerup Backpack

Med den här nyskapande
ryggsäcken behöver du inte
längre vara rädd att få slut
på batteri. Med det
inbyggda batteriet har du
den efterlängtade
möjligheten att ladda din
bärbara dator, platta och
smarttelefon var du än är.
Ryggsäcken är snyggt
funktionell och otroligt
effektiv och ger dig den
energi du behöver för att nå
längre.

Massor av energi för tre enheter
●
Laddar de flesta bärbara HP-datorer med upp till 43,94 cm (17,3 tum) stor
skärm, en platta och en smarttelefon.
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Högkapacitetsbatteri på 22 400 mAh
●
Ger full laddning till de flesta bärbara HP-datorer, en platta upp till tre gånger
och en smarttelefon upp till tio gånger.
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Insydda kabelhällor
●
Ordnade kabelhällor i fickan gör att du slipper trassel.
Funktioner
●
En inbyggd värmesensor känner av temperaturen i ryggsäcken och anpassar
laddningen därefter.
●

Uppfyller säkerhetskraven för handbagage.

●

Det tåliga tyget på utsidan, vadderingen inuti och de hållbara remmarna ger
hållbart skydd för den bärbara datorn.

●

Du kan enkelt att komma åt och använda telefonen medan den laddas.

●

Två USB-mikrokablar för Android®-enheter och en kabel för bärbar dator
medföljer.

●

Det är enkelt att ladda ryggsäcken genom en kontakt i en sidoficka.

●

Med laddningsprioriteringsfunktionen styr du i vilken ordning enheterna
laddas.

●

Materialet är ytbehandlat för att stå emot väta, och ryggsäcken har eget
regnskydd.
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Kompatibilitet

Fungerar med de flesta bärbara HP-datorer. Fungerar med de flesta USB-laddade enheter som smarttelefoner
och plattor inklusive Apple (Apple-kabel krävs, ingår inte). Fungerar med andra USB-laddade enheter, inklusive
GPS, spelenheter och trådlösa headset. (eventuellt behövs kabel).

Yttermått

Utan emballage: 500 X 330 X 160 mm
Förpackat: 500 X 330 X 160 mm

Vikt

Utan emballage: 1,92 kg
Förpackat: 1,97 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Ytterligare information

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

Medföljer

HP Powerup ryggsäck; HP Power Pack Plus 22 400; 2 kablar USB till MicroUSB (1 m); 1 kabel, 19 V 3,5 mm
DC-kontakt till 4,5 mm DC-kontakt (1 m); 1 adapter 19 V 4,5 mm till 7,4 mm; 1 adapter 19 V 7,4 mm till 4,5 mm;
Snabbstarthandbok; Produktmeddelanden; Garantikort

Laddningstiden varierar beroende på laddningsnivån i enheten som laddas. Batteriets maxkapacitet minskar naturligt ju längre det används. Enheten lagrar 84 Wh
energi, vilket motsvarar 22 400 mAh. Fungerar inte med enheter som laddas med USB-C-kontakt eller särskilda egna laddningsanordningar. Fungerar med bärbara
HP-datorer med cylinderkontakter på 4,5 mm och 7,4 mm.
2 Apple iPhone fram till 6 Plus och iPad kan laddas, men kablar ingår ej. HPs nätadapter för bärbara datorer ingår inte; säljs separat och behövs för laddning av
ryggsäcksbatteriet.
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