Veri sayfası

HP Powerup Backpack

Devrim niteliğindeki bu sırt
çantası ile güç kaynağı
bulamama korkusunu
geride bırakın. Yerleşik bir
pil, nereye giderseniz gidin
size dizüstü bilgisayarınızı,
tabletinizi ve akıllı
telefonunuzu şarj edebilme
yeterliliği sağlar. Güzel
işlevselliği ve sıra dışı
verimliliği ile sizi daha ileri
taşımak için gereken güce
sahiptir.

3 cihaz için büyük güç kaynağı
●
43,94 cm (17,3") diyagonal ekran boyutu seviyesine kadarki pek çok HP
Dizüstü Bilgisayarları, bir tableti ve bir akıllı telefonu şarj eder.
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Yüksek kapasiteli 22400 mA saat pil
●
Pekçok HP dizüstü bilgisayarlara tam bir şarj sağlar, bir tableti üç defaya kadar
şarj eder ve bir akıllı telefonu 10 defaya kadar şarj eder.
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Entegre kablo yerleşimi
●
Organize cep içi kablo yerleşimi dolaşmaları engeller.
Özellikler
●
Yerleşik bir ısı sensörü, sırt çantası pilin sıcaklığını izler ve uygun şekilde
ayarlama yapar.
●

Uçak içerisinde taşıma ile ilgili güvenlik gereksinimlerini karşılar.

●

Dayanıklı kanvas dış kısım, iç dolgu ve dayanıklı askıları ile uzun ömürlü dizüstü
bilgisayar koruması sağlar.

●

Telefonunuza şarj olurken kolayca erişip kullanabilirsiniz.

●

Android® cihazlar için iki USB mikro kablo ve bir adet dizüstü bilgisayar kablosu
dahildir.

●

Sırt çantası pilini kolayca erişilebilir yan cep eklentisi ile şarj edin.

●

Güç önceliği ile cihazlarınızın hangi sırada şarj edileceğini kontrol edebilirsiniz.

●

Yağmurlu hava koşullarına dayanıklı olacak şekilde kaplamalı olup kendi
yağmurluğu ile birlikte sağlanır.
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Uyumluluk

Çoğu HP dizüstü bilgisayar ile çalışır. Apple dahil (Apple kablosu gerekir ve dahil değildir) akıllı telefonlar ve
tabletler gibi pek çok USB-Şarjlı cihazı ile çalışır. GPS, oyun aygıtları ve kablosuz kulaklık gibi diğer USB şarjlı
aygıtlar ile çalışır. (kablo gerekebilir).

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 500 X 330 X 160 mm
Paketli: 500 X 330 X 160 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 1,92 kg
Paketli: 1,97 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ek bilgiler

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

Kutudakiler

HP Powerup Sırt Çantası; HP Güç Paketi Plus 22400; 2 Kablo, USB'den MikroUSB'ye (1m); 1 Kablo, 19V 3,5 mm
fişten 4,5 mm fişe (1m); 1 Adaptör, 19V 4,5mm'den 7,4mm'ye; 1 Adaptör, 19V 7,4mm'den 4,5mm'ye; Hızlı
Başlangıç Kılavuzu; Ürün Bildirimleri; Garanti Kartı

Şarj süresi, şarj edilen cihazın şarj seviyesine bağlı olarak değişebilir. Maksimum pil kapasitesinin zaman içinde ve kullanıma bağlı olarak azalması doğal bir
durumdur. Cihaz, 22400 mAsaat seviyesine eşdeğer olan 84 Wsaat enerji depolar. USB-C konektörü veya özel şarj yöntemleri ile şarj olan cihazları desteklemez. 4,5
mm ve 7,4 mm fiş konektörleri kullanan HP dizüstü bilgisayarları destekler.
2 Apple iPhone serileri 6 Plus dahil ve iPad'ler şarj edilebilir ama kablolar dahil değildir. HP dizüstü bilgisayar güç adaptörü dahil değildir; ayrı olarak satılır ve sırt yükü
pilin şarj edilmesi için gereklidir.
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