Veri sayfası

HP Spectre USB-C Power Pack
Hareket halindeyken
gücünüzü korumanızı
sağlayan taşınabilir güç
bankası
HP Spectre USB-C™ Güç
Paketi sayesinde hareket
halindeyken HP dizüstü
bilgisayarınızın, akıllı
telefonunuzun ve
aksesuarlarınızın şarjının
tamamen dolu olmasını
sağlayın. 20.100 mAh'lik
güç çıkışı, taşınabilir tasarım
ve geniş bağlantı noktası
seçenekleri gücünüzü
kaybetmeden iş akışınızı
genişletmenize izin verir.

Güçlü çıkış
●
60W değerinde etkileyici bir güç çıkışı, HP USB-C™ donanımlı dizüstü
bilgisayarınızı ve diğer aygıtlarınızı istediğiniz yerde verimle şarj eder.
Her yerde gücünüzü koruyun
●
20.100 mAh güç kapasitesi sayesinde HP USB-C™ donanımlı dizüstü
bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu ve aksesuarlarınızı hareket halindeyken şarj
edin.
Aynı anda üç aygıt şarj edin
●
İki adet USB-C™ ve tek USB-A bağlantı noktası aynı anda üç aygıta kadar şarj
edebilmenize izin verir.
Özellikler
●
Güç bankanızı ve kablolarınızı ürünle birlikte sunulan koruyucu kılıfta
saklayarak çarpma ve çizilmelere karşı koruyun.
●

Bu güç bankası, hızla şarj olur—sadece 2 ila 3 saat gibi bir sürede sıfırdan tam
doluya ulaşır.
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●

Gerçekleştirilen sıkı testler, USB-C™ şarj bağlantı noktalı HP Spectre dizüstü
bilgisayarlar ve HP dizüstü bilgisayarlar genelinde uyumluluğu sağlar.
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Uyumluluk

HP Spectre dizüstü bilgisayarlarla ya da USB-C™ bağlantı noktaları üzerinden 65W veya daha düşük AC
adaptörü ile şarj edilen HP dizüstü bilgisayarlarla uyumludur

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 16,9 x 7,36 x 2,3 cm
Paketli: 24,5 x 10,5 x 6,3 cm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,43 kg
Paketli: 0,66 kg

Garanti

Huzur veren koruma: Bir yıllık standart HP sınırlı garantisiyle içiniz rahat olsun.

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutunun içeriği

HP Spectre USB-C™ Güç Paketi mAh 20100; USB-C™ - USB-C™ kablosu; Koruyucu kılıf; Hızlı Başlangıç
kılavuzu; Ürün bildirimleri; Garanti kartı

45W ve 90W güç adaptörleri kullanılarak tamamen boş durumdan tamamen dolu duruma şarj edildiği dahili testlere dayanmaktadır. Bir USB-C™ şarj bağlantı
noktası üzerinden şarj olan HP bilgisayarlarla uyumludur. Şarj süreleri pil paketinde kalan güç miktarına, şarj aletinin gücüne ve çevresel faktörlere göre değişiklik
gösterir.
2 Dahili testlere dayanmaktadır, 40W ya da üzeri USB-C™ AC adaptör kullanılarak USB-C™ üzerinden şarj edilen HP Dizüstü Bilgisayarlarla uyumludur. Dizüstü
bilgisayarınızın elektrik gücünü ve bağlantı noktası belirtimlerini öğrenmek için HP Destek sayfasını ziyaret edin.
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