Datasheet

HP Spectre USB-C Power Pack
Draagbare powerbank
waarmee je onderweg
kunt opladen
Houd je HP laptop,
smartphone of accessoires
onderweg volledig
opgeladen met de HP
Spectre USB-C™ Power
Pack. Dankzij een
uitgangsvermogen van
20.100 mAh, het draagbare
ontwerp en de vele poorten
kun je gewoon door blijven
werken.

Krachtige uitvoer
●
Met een indrukwekkend uitgangsvermogen van 60 watt kun je je laptop en
andere apparaten met HP USB-C™ overal efficiënt opladen.
Overal opladen
●
Laad je laptop, smartphone en accessoires met HP USB-C™ onderweg op met
een capaciteit van 20.100 mAh.
Drie apparaten tegelijk opladen
●
Met twee USB-C™- en één USB-A-poort kun je drie apparaten tegelijk opladen.
Pluspunten
●
Bewaar je powerbank en kabels in de meegeleverde beschermhoes om
deuken en krassen te voorkomen.
●

Deze powerbank laadt snel op: van leeg naar volledig opgeladen in slechts 2 à
3 uur.
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●

Compatibiliteit tussen HP Spectre laptops of HP laptops met
USB-C™-oplaadpoorten is grondig getest.
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Datasheet

HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibiliteit

Compatibel met HP Spectre laptops of HP laptops met opladen via USB-C™-poorten en netvoedingsadapter
van 65 W of minder

Afmetingen

Zonder verpakking: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
In verpakking: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,43 kg
In verpakking: 0,66 kg

Garantie

Garantie voor een gerust gevoel: Eén jaar standaardgarantie van HP geeft zekerheid.

Aanvullende informatie

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

Land van herkomst

China

Inhoud van de doos

HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100; USB-C™-naar-USB-C™-kabel; Beschermhoes; Beknopte
handleiding; Productinformatie; Garantiekaart

Op basis van interne testen met poweradapters van 45 en 90 W van volledig leeg naar volledig opgeladen. Compatibel met HP laptops die worden opgeladen via
een USB-C™-oplaadpoort. Oplaadtijden verschillen mogelijk afhankelijk van de hoeveelheid voeding de accu over heeft, het vermogen van de oplader en
omgevingsfactoren.
2 Op basis van interne testen, compatibel met HP laptops met USB-C™-oplaadpoort met USB-C™-netvoedingsadapters met 40 W of meer. Ga naar de pagina HP
Klantondersteuning voor het wattage en de poortspecificaties van je laptop.
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