Folha de Dados

HP Spectre USB-C Power Pack
O power bank portátil que
carrega os seus
dispositivos nas suas
deslocações
Mantenha o seu portátil HP,
smartphone ou acessórios
carregados nas suas
deslocações, com o Power
Pack HP Spectre com
USB-C™. A potência de
saída de 20 100 mAh, o
design portátil e uma
seleção generosa de portas
permitem-lhe fazer muito
mais sem se preocupar em
carregar baterias.

Incrível capacidade de carregamento
●
Uma impressionante potência de saída de 60 W carrega eficientemente e em
qualquer lugar o seu portátil HP equipado com USB-C™ ou outros dispositivos.
Carregamento em qualquer lugar
●
Carregue o seu portátil HP equipado com USB-C™, smartphone ou acessórios
nas suas deslocações, com uma capacidade de 20 100 mAh.
Carregue três dispositivos de uma vez
●
Duas portas USB-C™ e uma porta USB-A permitem-lhe carregar até três
dispositivos em simultâneo.
Características
●
Guarde o seu power bank e cabos na bolsa protetora para os proteger de
impactos e riscos.
●

Este power bank carrega rapidamente 100% da bateria em apenas 2 a 3
horas.
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●

Os rigorosos testes ajudam a garantir a compatibilidade em portáteis HP
Spectre e portáteis HP com portas de carregamento USB-C™.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibilidade

Compatível com portáteis HP Spectre ou portáteis HP que suportam carregamento através de portas
USB-C™ e adaptador de CA (65 W ou inferior).

Dimensões

Fora da caixa: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Embalado: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Peso

Fora da caixa: 0,43 kg
Embalado: 0,66 kg

Garantia

Cobertura de confiança: Usufrua tranquilamente do seu artigo com uma garantia limitada normal de dois
anos da HP.

Informações adicionais

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Power Pack HP Spectre com USB-C™ (20 100 mAh); Cabo USB-C™ para USB-C™; Bolsa protetora; Guia de
iniciação rápida; Instruções do produto; Cartão de garantia

A afirmação baseia-se em testes internos utilizando adaptadores de 45 W e 90 W, desde a descarga total ao carregamento total. É compatível com portáteis HP
que suportam carregamento através de uma porta de carregamento USB-C™. Os tempos de carregamento poderão variar dependendo da carga disponível no
power pack, potência do adaptador e fatores ambientais.
2 A afirmação baseia-se em testes internos e na compatibilidade dos portáteis HP carregados com USB-C™, utilizando adaptadores de CA com USB-C™ de 40 W ou
superior. Aceda ao website de Suporte da HP para determinar as especificações de porta e potência do seu portátil.
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