Fişă tehnică

HP Spectre USB-C Power Pack
Bloc de alimentare
portabil, care îţi oferă
toată energia necesară în
deplasare
Menţine-ţi laptopul HP,
smartphone-ul sau
accesoriile încărcate
complet când eşti în
deplasare, cu blocul de
alimentare HP Spectre
USB-C™. Capacitatea de
20.100 mAh, designul
portabil şi selecţia
generoasă de porturi îţi
permit să îţi extinzi fluxul de
lucru, fără să pierzi energie.

Putere mare de ieşire
●
O putere de ieşire impresionantă, de 60 W, îţi încarcă eficient laptopul HP sau
alte dispozitive echipate cu USB-C™, oriunde te-ai afla.
Alimentează oriunde
●
Încarcă din mers laptopul HP, smartphone-ul sau accesoriile echipate cu
USB-C™, cu o capacitate de 20.100 mAh.
Încarcă trei dispozitive în acelaşi timp
●
Două porturi USB-C™ şi un port USB-A îţi permit să încarci până la trei
dispozitive simultan.
Beneficii
●
Păstrează blocul de alimentare şi cablurile în husa inclusă, care oferă protecţie
împotriva loviturilor şi zgârieturilor.
●

Acest bloc de alimentare încarcă rapid – pornind de la zero, timpul de încărcare
completă este de aproximativ 2 până la 3 ore.
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●

Prin testarea riguroasă se asigură compatibilitatea în cadrul gamei de laptopuri
HP Spectre sau de laptopuri HP cu porturi de încărcare USB-C™.
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Fişă tehnică

HP Spectre USB-C Power Pack

Compatibilitate

Compatibil cu laptopuri HP Spectre sau cu laptopuri HP cu încărcare prin porturi USB-C™ de la un adaptor de
c.a. de 65 W sau mai puţin

Dimensiuni

Despachetat: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Împachetat: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Greutate

Despachetat: 0,43 kg
Împachetat: 0,66 kg

Garanţie

Acoperire liniştitoare: lucraţi fără grijă, cu o garanţie limitată HP standard de un an.

Informaţii suplimentare

număr produs: 2XF31AA
Cod UPC/EAN: 192018196186

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Bloc de alimentare HP Spectre USB-C™ de 20100 mAh; cablu USB-C™ la USB-C™; husă de protecţie; ghid de
pornire rapidă; notificări despre produs; fişă de garanţie

Pe baza testării interne utilizând adaptoare de alimentare de 45 W şi 90 W, de la descărcare completă până la încărcare completă. Produs compatibil cu laptopurile
HP care se încarcă printr-un port de încărcare USB-C™. Timpul de încărcare poate varia în funcţie de cantitatea de energie rămasă în acumulator, de puterea
nominală a încărcătorului şi de factorii de mediu.
2 Pe baza testării interne, produsul este compatibil cu laptopurile HP încărcate prin USB-C™, utilizând adaptoare de c.a. USB-C™ de 40 W sau de puteri mai mari.
Vizitează pagina de asistenţă HP, pentru a determina puterea laptopului şi specificaţiile porturilor.
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