Φύλλο δεδομένων

HP Spectre USB-C Power Pack
Φορητό power bank για να
διατηρείτε πλήρη
φόρτιση καθ’ οδόν
Διατηρήστε τον φορητό
υπολογιστή HP, το
smartphone ή τα αξεσουάρ
σας πλήρως φορτισμένα
καθ’ οδόν, με το HP Spectre
USB-C™ Power Pack. Η
ισχύος εξόδου 20.100 mAh,
η φορητή σχεδίαση και οι
άφθονες επιλογές θυρών,
σας επιτρέπουν να
συνεχίζετε να δουλεύετε
χωρίς να χάνετε ισχύ.

Μεγάλη ισχύς εξόδου
●
Η εντυπωσιακή έξοδος ισχύος 60 Watt φορτίζει αποτελεσματικά τον φορητό
υπολογιστή ή άλλες συσκευές που είναι εφοδιασμένες με HP USB-C™ από
οπουδήποτε.
Φορτίστε παντού
●
Φόρτισε τον φορητό υπολογιστή, το smartphone ή τα αξεσουάρ που είναι
εξοπλισμένα με HP USB-C™ καθ’ οδόν, με ισχύ 20.100 mAh.
Φορτίστε τρεις συσκευές ταυτόχρονα
●
Δύο θύρες USB-C™ και μία θύρα USB-A σας δίνουν τη δυνατότητα να
φορτίζετε ταυτόχρονα έως τρεις συσκευές.
Χαρακτηριστικά
●
Αποθηκεύστε το power bank και τα καλώδια στη θήκη προστασίας που
περιλαμβάνεται, για να αποφύγετε τα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
●

Αυτό το power bank φορτίζει γρήγορα, φτάνοντας από μηδενική σε πλήρη
φόρτιση σε μόλις 2 έως 3 ώρες.
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●

Οι αυστηρές δοκιμές διασφαλίζουν συμβατότητα με όλους τους φορητούς
υπολογιστές HP Spectre ή τους φορητούς υπολογιστής HP με θύρες φόρτισης
USB-C™.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Συμβατότητα

Συμβατό με φορητούς υπολογιστές HP Spectre ή φορητούς
υπολογιστές HP με φόρτιση μέσω θυρών USB-C™ και
τροφοδοτικό A/C 65 Watt ή λιγότερων

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Συσκευασμένο: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,43 kg
Συσκευασμένο: 0,66 kg

Εγγύηση

Κάλυψη που προσφέρει σιγουριά: Μείνετε ήσυχοι με την
τυπική περιορισμένη εγγύηση ενός έτους της ΗΡ.

Πρόσθετες
πληροφορίες

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

Χώρα
προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα
συσκευασίας

HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100; καλώδιο USB-C™ σε USB-C™; Θήκη
προστασίας; Οδηγός γρήγορης εκκίνησης; Σημειώσεις για το
προϊόν; Κάρτα εγγύησης

Με βάση εσωτερικές δοκιμές με τροφοδοτικά 45 Watt και 90 Watt, από πλήρη εξάντληση έως πλήρη φόρτιση. Συμβατό με φορητούς υπολογιστές HP που
φορτίζουν μέσω θύρας φόρτισης USB-C™. Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο ισχύος που απομένει στο πακέτο μπαταρίας, την
ονομαστική ισχύ του φορτιστή και με περιβαλλοντικούς παράγοντες.
2 Με βάση εσωτερικές δοκιμές, συμβατό με φορητούς υπολογιστές που φορτίζονται από θύρα USB-C™ και χρησιμοποιούν τροφοδοτικά A/C με ισχύ 40 Watt ή
περισσότερο. Μπείτε στη σελίδα υποστήριξης της HP για να καθορίσετε την κατανάλωση ισχύος και τις προδιαγραφές θυρών του φορητού υπολογιστή σας.
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