Adatlap

HP Spectre USB-C Power Pack
A hordozható Power Bank
töltővel útközben is
teljesen feltöltheti
eszközeit
Útközben is mindig feltöltve
tarthatja HP laptopját,
okostelefonját vagy
kiegészítőit a HP Spectre
USB-C™ Power Pack
segítségével. A 20 100
mAh-s töltési kapacitásnak,
a hordozható kialakításnak
és a széles körű
portkínálatnak
köszönhetően nem kell
megszakítania a munkát a
lemerült eszközök miatt.

Nagy teljesítmény
●
Bárhol gyorsan feltöltheti HP USB-C™ porttal rendelkező laptopját vagy
bármilyen más eszközét a lenyűgöző, 60 W-os teljesítményű töltővel.
Bárhol feltöltheti eszközeit
●
A 20 100 mAh-s töltési kapacitással útközben is felöltheti HP USB-C™ porttal
rendelkező laptopját, okostelefonját vagy kiegészítőit.
Egyszerre három eszközt is feltölthet
●
A két USB-C™ és az USB-A port segítségével egyszerre akár három eszközt is
feltölthet.
Szolgáltatások
●
A sérülések és karcolások elkerülése érdekében Power Bank eszközét és
kábeleit a mellékelt védőtokban tárolja.
●

A Power Bank gyors feltöltést biztosít – mindössze 2-3 óra alatt teljesen
feltölti a lemerült eszközöket.
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●

A szigorú tesztelés garantálja a kompatibilitást a HP Spectre laptopokkal,
illetve az USB-C™ töltőportokkal rendelkező HP laptopokkal.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Kompatibilitás

Kompatibilis a HP Spectre laptopokkal, illetve az USB-C™ porton keresztül tölthető és 65 W vagy annál
kisebb teljesítményű, váltóáramú tápegységgel rendelkező HP laptopokkal

Méretek

Kicsomagolva: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Csomagolva: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Súly

Kicsomagolva: 0,43 kg
Csomagolva: 0,66 kg

Jótállás

Megbízható jótállás: Az egyéves HP normál jótállás mellett nyugodtan alhat.

További információ

Termékszám: 2XF31AA
UPC/EAN-kód: 192018196186

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

20 100 mAh-s HP Spectre USB-C™ Power Pack; USB-C™ – USB-C™ kábel; Védőtok; Gyorskalauz;
Termékkel kapcsolatos tájékoztatás; Jótállási jegy

Belső teszt alapján, teljesen lemerült és teljesen feltöltött 45 W és 90 W teljesítményű tápegységekkel. Kompatibilis USB-C™ töltőporton keresztül tölthető HP
laptopokkal. A töltési idő függhet az akkumulátor töltöttségétől, a töltő teljesítményétől és egyéb környezeti tényezőktől.
2 Belső teszt alapján kompatibilis USB-C™ töltőporton keresztül tölthető HP laptopokkal, amelyek 40 W vagy annál nagyobb teljesítményű, váltóáramú USB-C™
tápegységet használnak. A HP támogatási oldalán ellenőrizheti laptopja teljesítmény- és portspecifikációit.
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