Specifikace

HP Spectre USB-C Power Pack
S přenosnou externí
baterií vám na cestách už
nikdy nedojde energie
Mějte notebook,
smartphone a další zařízení
HP USB-C™ neustále nabité
i na cestách díky napájecí
sadě HP Spectre USB-C™.
Výstupní výkon 20 100
mAh, přenosný design a
bohatý výběr portů
umožňuje rozšířit pracovní
možnosti, aniž by vám došla
baterie.

Úžasný výkon
●
Impozantní výstupní výkon 60 W dokáže efektivně nabít notebook HP a další
zařízení s portem USB-C™ odkudkoli.
Nabíjejte kdekoli
●
Nabíjejte notebook, smartphone a další zařízení s portem HP USB-C™ i na
cestách díky kapacitě 20 100 mAh.
Nabíjejte tři zařízení najednou
●
Dva porty USB-C™ a jeden USB-A umožňují nabíjet až tři zařízení najednou.
Funkce
●
Externí baterii a kabely můžete uložit do dodaného ochranného pouzdra, které
zamezí otřesům a poškrábání.
●

Tato externí baterie disponuje rychlým nabíjením – od úplného vybití do plného
nabití jí stačí pouhé 2 až 3 hodiny.
1

●

Důsledné testování pomáhá zajistit kompatibilitu s notebooky HP Spectre a
notebooky HP s nabíjecími porty USB-C™.
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Specifikace

HP Spectre USB-C Power Pack

Kompatibilita

Kompatibilní s notebooky HP Spectre a notebooky HP s nabíjením přes porty USB-C™ a adaptér 65 W
nebo méně

Rozměry

Bez obalu: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Balení: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Hmotnost

Bez obalu: 0,43 kg
Balení: 0,66 kg

Záruka

Spolehlivé pokrytí: Standardní jednoletá omezená záruka HP vám poskytne klid na práci.

Další informace

P/N: 2XF31AA
Kód UPC/EAN: 192018196186

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Napájecí sada HP Spectre USB-C™ 20 100 mAh; Kabel USB-C™ na USB-C™; Ochranné pouzdro; Úvodní
příručka; Produktová oznámení; Záruční list

Vychází z interního testování pomocí 45W a 90W napájecích adaptérů z úplného vybití až do plného nabití. Kompatibilní s notebooky HP s nabíjením přes port
USB-C™. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na zbývajícím množství energie v sadě baterií, jmenovitém výkonu nabíječky a okolním prostředí.
2 Vychází z interního testování, kompatibilní s notebooky HP s nabíjením přes port USB-C™ pomocí adaptérů USB-C™ 40 W nebo více. Další informace o výkonu a
specifikacích portů notebooku najdete na stránce podpory HP.
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