Datablad

HP Spectre USB-C Power Pack
Bärbar strömbank som
håller dig fulladdad

Håll din bärbara dator från
HP, din smarttelefon eller
andra tillbehör fulladdade
när du är på språng med HP
Spectre USB-C™ Power
Pack. Med en uteffekt på
20,100 mAh, mobil design
och flera portar kan du
jobba på som vanligt utan
att få slut på batteri.

Kraftfull effekt
●
En uteffekt på hela 60 W laddar din bärbara HP-dator med USB-C™ eller andra
enheter snabbt, oavsett var du befinner dig.
Ladda överallt
●
Ladda din bärbara HP-dator med USB-C™, smartphone eller tillbehör i farten
med en kapacitet på 20,100 mAh.
Ladda tre enheter samtidigt
●
Två USB-C™-portar och en USB-A-port gör att du kan ladda upp till tre enheter
samtidigt.
Höjdpunkter
●
Förvara strömbanken och kablar i den medföljande skyddsväskan som
förhindrar bucklor och repor.
●

Den här strömbanken laddas snabbt, från urladdad till fulladdad på bara 2 till 3
timmar.
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●

Noga testad för att fungera tillsammans med bärbara datorn HP Spectre eller
HPs bärbara datorer med USB-C™-laddningsportar.
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HP Spectre USB-C Power Pack

Kompatibilitet

Passar för den bärbara datorn HP Spectre eller bärbar HP-dator med laddning via USB-C™-port och
nätadapter på 65 W eller lägre

Yttermått

Utan emballage: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Förpackat: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Vikt

Utan emballage: 0,43 kg
Förpackat: 0,66 kg

Garanti

Täckning som ger dig sinnesro: Du kan sova lugnt med HPs begränsade standardgaranti på ett år.

Mer information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100; USB-C™- till USB-C™-kabel; Skyddsväska; Snabbstarthandbok;
Produktmeddelanden; Garantikort

Baserat på interna tester med 45 W och 90 W nätadapter, från helt urladdat till helt uppladdat. Passar med bärbara HP-datorer som laddas via en
USB-C™-laddningsport. Laddningstiderna kan variera beroende på hur pass urladdat batteriet är, laddarens effekt och miljöfaktorer.
2 Baserat på interna tester, passar med bärbara HP-datorer som laddas via USB-C™ med 40 W eller mer kraftfulla USB-C™-nätadaptrar. Besök HPs supportsida för
att ta reda på wattal och portspecifikationer för den bärbara datorn.
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