Спецификация

HP Spectre USB-C Power Pack
Портативна батерия,
която да ползвате в
движение
Поддържайте лаптопа си
HP, смартфона или
аксесоарите си напълно
заредени в движение с HP
Spectre USB-C™ Power
Pack. Зарядът от 20 100
mAh, преносимият дизайн
и големият избор от
портове Ви позволяват да
увеличите работния си
поток, без да губите
енергия.

Мощно зареждане
●
Впечатляващата изходна мощност от 60 W Ви позволява да заредите
Вашия HP лаптоп, снабден с порт USB-C ™, или други устройства
ефективно, независимо от местоположението.
Зареждайте навсякъде
●
Зареждайте Вашия HP лаптоп, снабден с порт USB-C™, смартфон или
аксесоари в движение с капацитет от 20 100 mAh.
Зарежда три устройства едновременно
●
Два порта USB-C™ и един USB-A ви позволяват да зареждате до три
устройства едновременно.
Изобразяване
●
Съхранявайте батерията и кабелите във включената защитна кутия, за да
предотвратите удари и драскотини.
●

Тази батерия зарежда бързо — от нула до пълно зареждане само за 2 до
3 часа.
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●

Внимателното тестване помага за това да се осигури съвместимост с
всички лаптопи HP Spectre или лаптопи на HP с портове за зареждане
USB-C™.
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Спецификация

HP Spectre USB-C Power Pack

Съвместимост Съвместими с лаптопи HP Spectre или лаптопи на HP със
зареждане чрез USB-C™ портове и AC адаптер от 65 W или
по-малко
Размери

без опаковка: 16,9 x 7,36 x 2,3 см
Опакован: 24,5 x 10,5 x 6,3 см

Тегло

без опаковка: 0,43 кг
Опакован: 0,66 кг

Гаранция

Покритие, осигуряващо спокойствие: Бъдете
спокойни със стандартната едногодишна ограничена
гаранция на HP.

Допълнителна № на продукт: 2XF31AA
информация
UPC/EAN код: 192018196186
Страна на
произход

Китай

Какво има в
кутията

HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100; кабел USB-C™ към USB-C™; Защитна
кутия; Ръководство за бърз старт; Бележки към
продукта; Гаранционна карта

Базиран на вътрешно тестване, използващо 45 W и 90 W адаптери за захранване от пълно изтощаване до пълно зареждане. Съвместим с лаптопи HP,
които се зареждат чрез порт за зареждане USB-C™. Времето за зареждане може да варира в зависимост от количеството енергия, останало в комплекта
батерии, мощността на зарядното устройство и факторите на околната среда.
2 Базиран на вътрешно тестване, съвместим със зареждащи се с USB-C™ лаптопи на HP, използващи USB-C™ AC адаптери от 40 W или повече; Посетете
страницата за поддръжка на HP, за да научите спецификациите на волтажа и порта на лаптопа си.
1

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Информацията в настоящия документ може да бъде променяна без
предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция,
съпровождащи продуктите и услугите. Нищо, съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна
гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия
документ.
03/18

