Taulukot

HP Spectre USB-C Power Pack
Kannettava
varavirtalähde pitää
laitteesi täyteen
ladattuna, kun olet
liikkeellä.

Pidä HP:n kannettava
tietokone, älypuhelin tai
lisälaitteet täyteen
ladattuina ollessasi liikkeellä
HP Spectre USB-C™ Power
Packin avulla. Työntekoa ei
tarvitse lopettaa virran
loppumisen vuoksi: 20 100
mAh:n virransyöttö, helposti
mukana kulkeva malli ja
useita portteja.

Tehokasta virransyöttöä
●
Vakuuttava 60 W:n lähtöteho lataa HP USB-C™ -liitännällisen kannettavan
tietokoneesi tai muut laitteesi tehokkaasti missä tahansa.
Lataa missä tahansa
●
Lataa HP USB-C™ -liitännällinen kannettava tietokoneesi, älypuhelimesi tai
lisävarusteesi 20,100 mAh:n varauksella liikkeellä ollessasi.
Lataa kolme laitetta kerralla
●
Voit ladata jopa kolme laitetta samanaikaisesti kahden USB-C™- ja yhden
USB-A-portin ansiosta.
Ominaisuudet
●
Säilytä varavirtalähde ja kaapelit mukana toimitettavassa suojakotelossa
kolhiintumisen ja naarmuuntumisen estämiseksi.
●

Tämä varavirtalähde lataa nopeasti — tyhjästä täyteen vain 2–3 tunnissa.

●

Tiukat vaatimukset täyttävä testaaminen auttaa varmistamaan
yhteensopivuuden kannettavien HP Spectre- tai HP-tietokoneiden kanssa,
joissa on USB-C™-latausportit.

1

2

Taulukot

HP Spectre USB-C Power Pack

Yhteensopivuus

Yhteensopiva USB-C™-porttien kautta ladattavien kannettavien HP Spectre- ja HP-tietokoneiden kanssa,
joiden mukana on toimitettu enintään 65 watin AC-virtalähde

Mitat

Ilman pakkausta: 16,9 × 7,36 × 2,3 cm
Pakattu: 24,5 × 10,5 × 6,3 cm

Paino

Ilman pakkausta: 0,43 kg
Pakattu: 0,66 kg

Takuu

Mielenrauhan takaava kattavuus: voit olla huoletta HP:n kahden vuoden rajoitetun vakiotakuun ansiosta.

Lisätietoja

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100; USB-C™ – USB-C™ -kaapeli; Suojakotelo; pikaopas;
tuotetiedot; takuukortti

Perustuu sisäiseen testaukseen, jossa käytetty 45 ja 90 watin virtalähteitä täysin tyhjästä täyteen ladattuun. Yhteensopiva USB-C™-latausportin kautta
ladattavien HP:n kannettavien tietokoneiden kanssa. Latausajat voivat vaihdella akussa jäljellä olevan varauksen, latauslaitteen tehon ja ympäristötekijöiden
mukaan.
2 Perustuu sisäiseen testaukseen, yhteensopiva USB-C™-portin kautta ladattavien HP:n kannettavien tietokoneiden kanssa käytettäessä vähintään 40 watin
USB-C™ AC-virtalähdettä. Saat kannettavan tietokoneesi wattitehon ja porttien tekniset tiedot selville HP:n tukisivulta.
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