Dataark

HP Spectre USB-C Power Pack
Transportabel powerbank
– så du altid er fuldt
opladet på farten
Sørg for, at din bærbare
HP-computer, smartphone
eller andet tilbehør er fuldt
opladet, når du er på farten,
med HP Spectre
USB-C™-powerpack. En
udgang med en kapacitet på
20.100 mAh, et bærbart
design og flere porte at
vælge i mellem giver dig
mulighed for at forbedre dit
workflow uden at løbe tør
for strøm.

Udgang med høj kapacitet
●
Hvor end du befinder dig, kan du oplade din bærbare HP-computer eller andre
enheder med USB-C™ med hele 60W.
Oplad på farten
●
Du kan altid oplade din HP-computer, -smartphone eller andet -tilbehør med
USB-C™ med 20.100 mAh strømkapacitet.
Oplad tre enheder på én gang
●
To USB-C™-porte og én enkelt USB-A-port giver dig mulighed for at oplade tre
enheder på samme tid.
Fremhævede funktioner
●
Opbevar din powerbank og dine kabler i det medfølgende beskyttelsesetui for
at undgå buler og skrammer.
●

Denne powerbank oplader hurtigt – den går fra nul til fuldt opladet på kun 2 til
3 timer.
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●

En grundig test sikrer kompatibilitet med bærbare HP Spectre-computere eller
bærbare HP-computere med USB-C™-opladningsporte.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Kompatibilitet

Kompatibel med bærbare HP Spectre-computere eller bærbare HP-computere, der oplades med
USB-C™-porte og med en vekselstrømsadapter på 65W eller mindre.

Mål

Udpakket: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Pakket: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Vægt

Udpakket: 0,43 kg
Pakket: 0,66 kg

Garanti

Dækning, som giver ro i sindet: Med en begrænset HP-standardgaranti på 1 år kan du have ro i sindet.

Yderligere oplysninger

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

Oprindelsesland

Kina

Kassens indhold

HP Spectre USB-C™ Power Pack 20.100 mAh; USB-C™- til USB-C™-kabel; Beskyttelsesetui Startvejledning;
Produktmeddelelser; Garantikort

Baseret på interne tests med 45W- og 90W-strømadaptere fra fuld afladning til fuld opladning. Kompatibel med HP's bærbare computere, som oplades ved hjælp
af en USB-C™-opladningsport. Opladningstiden kan variere afhængigt af batteriets strømniveau, opladerens effekt samt miljøfaktorer.
2 Baseret på interne tests. Kompatibel med HP's bærbare computere, der oplades med USB-C™ og bruger 40W-USB-C™-vekselstrømsadaptere eller kraftigere.
Besøg HP's supportside for at se din bærbare computers effekt og portspecifikationer.
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