Dataark

HP Spectre USB-C Power Pack
Portabel strømbank som
holder deg fulladet mens
du er på farten
Hold din bærbare PC fra HP,
smarttelefon eller annet
utstyr fulladet mens du er
på reisefot, ved hjelp av HP
Spectre USB-C™
strømpakke. En strømeffekt
på 20 100, bærbar design
og generøst portutvalg lar
deg utvide din
arbeidskapasitet uten at du
mister kraft.

Kraftig effekt
●
En strømeffekt på imponerende 60 W lader effektivt din HP USB-C™-utstyrte
bærbare PC eller andre enheter fra praktisk talt hvor som helst.
Skaff deg strøm hvor som helst
●
Lad din HP USB-C™-utstyrte bærbare PC, en smarttelefon eller annet tilbehør
mens du er på farten med en strømkapasitet på 20 100 mAh.
Lad tre enheter om gangen
●
To USB-C™-porter og en enkelt USB-A-port lar deg lade opptil tre enheter
samtidig.
Med
●
Oppbevar strømbanken og kablene i det medfølgende beskyttelsesetuiet for å
forhindre støt og riper.
●

Denne strømbanken lades raskt – den går fra tom til fulladet på bare 2 til 3
timer.
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●

Grundig testing bidrar til å sikre full kompatibilitet mellom bærbare HP
Specter-PC-er eller andre bærbare PC-er fra HP ved hjelp av
USB-C™-ladeporter.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Kompatibilitet

Kompatibel med HP Spectre bærbar PC eller HP bærbar PC som er ladbar via USB-C™-porter og
strømadapter på 65 W eller mindre

Mål

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

Vekt

Pakket ut: 0,43 kg
Pakket: 0,66 kg

Garanti

Dekning som gir trygghet: Sov godt om natten med ett års begrenset standardgaranti fra HP.

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP Spectre USB-C™ strømpakke på mAh 20100; USB-C™- til USB-C™-kabel; Beskyttelsesetui;
Hurtigstartveiledning; Produktmerknader; Garantikort

Basert på intern testing ved hjelp av strømadaptere på 45 W og 90 W fra full tømming til full lading. Kompatibel med bærbare PC-er fra HP som lader via en
USB-C™-ladeport. Ladetider kan variere avhengig av gjenværende strømmengde i batteripakken, laderens nominelle strømkapasitet og omgivelsene.
2 Basert på intern testing. Kompatibel med USB-C™-ladet HP bærbar PC som bruker USB-C™-strømadapter på 40 W eller mer; Besøk HPs støtteside for å fastslå
den bærbare PC-ens strømforbruk og portspesifikasjoner.
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