Karta produktu

HP Spectre USB-C Power Pack
Przenośny powerbank
zapewniający pełne
naładowanie urządzeń w
podróży
Laptop HP, smartfon i
akcesoria w pełni
naładowane w podróży
dzięki modułowi zasilania
HP Spectre USB-C™.
Pojemność 20 100 mAh,
niewielkie gabaryty i duża
liczba portów pozwalają
wydłużyć czas pracy bez
utraty zasilania.

Duża wydajność
●
Imponująca moc wyjściowa 60 W pozwala szybko naładować laptopa HP z
portem USB-C™ lub inne urządzenie w dowolnym miejscu.
Zasilanie w każdym miejscu
●
Ładowanie laptopa z portem HP USB-C™, smartfona lub akcesoriów w
podróży dzięki pojemności 20 100 mAh.
Możliwość ładowania trzech urządzeń naraz
●
Dwa porty USB-C™ i jeden port USB-A pozwalają ładować do trzech urządzeń
jednocześnie.
Obejmuje
●
Przechowuj swój powerbank i przewody w dołączonym futerale chroniącym
przed uderzeniami i zarysowaniami.
●

Ten powerbank ładuje niezwykle szybko – od całkowitego rozładowania do
pełnego naładowania w zaledwie 2–3 godziny.
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●

Rygorystyczne testy pomagają zapewnić zgodność laptopów HP Spectre oraz
HP z portami ładowania USB-C™.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Zgodność

Zgodność z laptopami HP Spectre oraz laptopami HP z funkcją ładowania przez porty USB-C™ i zasilaczem o
mocy 65 W lub mniejszej

Wymiary

Z opakowania: 16,9 × 7,36 × 2,3 cm
Zapakowane: 24,5 × 10,5 × 6,3 cm

Waga

Z opakowania: 0,43 kg
Zapakowane: 0,66 kg

Gwarancja

Niezawodne użytkowanie: Pełen spokój dzięki standardowej rocznej ograniczonej gwarancji HP.

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Moduł zasilania HP Spectre USB-C™ 20 100 mAh; przewód USB-C™ / USB-C™; Futerał ochronny; Skrócona
instrukcja obsługi; Uwagi dotyczące produktu; Karta gwarancyjna

Na podstawie testów wewnętrznych z użyciem zasilaczy 45 W i 90 W od pełnego rozładowania do pełnego naładowania. Zgodność z laptopami HP ładowanymi
przez port ładowania USB-C™. Czas ładowania może się różnić w zależności od ilości energii pozostałej w akumulatorze, mocy znamionowej ładowarki i czynników
środowiskowych.
2 Na podstawie testów wewnętrznych; zgodność z laptopami HP ładowanymi przez port USB-C™ z użyciem zasilaczy USB-C™ o mocy 40 W lub większej. Odwiedź
stronę pomocy technicznej HP, aby określić moc laptopa i parametry portów.
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