Fişă tehnică

HP JC04 41W Battery
Un acumulator de 41W,
care îți oferă energie
suplimentară în timpul
deplasărilor
Îți păstrezi buna dispoziţie,
productivitatea şi
angajamentul, fără a
renunţa la mobilitate.
Acumulatorul de 41W
pentru notebook HP se
ataşează cu uşurinţă la
computerul portabil,
furnizând putere
suplimentară, astfel încât
poţi să rămâi conectat,
indiferent unde te poartă
paşii.

Pentru viaţa dvs. în mişcare
●
Rămâi conectat şi productiv, chiar şi atunci când nu te poţi opri pentru a
reîncărca.
Performanţă şi încredere
●
Standardele de calitate şi testarea riguroasă pe care le asigură HP îți permit să
lucrezi şi să te joci cu încredere.
Profil eficientizat
●
Acumulatorul uşor şi subţire e aşezat la acelaşi nivel cu partea inferioară a
notebook-ului.

Fişă tehnică

HP JC04 41W Battery

Compatibilitate

HP 14g-br000; HP 14q-bu000; HP 14-bw000; HP 14g-bx000; HP 14q-by000; HP 15-bs000; HP 15g-br000; HP
15q-bu000; HP 15-bw000; HP 15g-bx000; HP 15q-by000

Dimensiuni

Despachetat: 274,15 x 35,25 x 21,1 mm
Împachetat: 286 x 101,5 x 38 mm

Greutate

Despachetat: 0,23 kg
Împachetat: 0,36 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucrezi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2EM63AA #ABB
Cod UPC/EAN: 191628181889

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Acumulator de 41W pentru notebook HP; notificări despre produs; fişă de garanţie

Produsul poate să difere faţă de imaginile prezentate. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informaţiile conţinute în
acest document se pot modifica fără înştiinţare prealabilă. Anumite caracteristici pot varia de la model la model. Singurele garanţii
pentru produsele şi serviciile HP sunt specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic
din conţinutul de faţă nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru
erorile tehnice sau editoriale sau pentru omisiunile din documentaţia de faţă.
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