גיליון נתונים

HP Spectre USB-C Power Pack
סוללת  Power Bankניידת
שתשמור על טעינה מלאה
עבורך בדרכים
שמור על המחשב הנישא של ,HP
הסמרטפון או האביזרים טעונים
במלואם בדרכים ,עם ערכת
הטעינה ™.HP Spectre USB-C
פלט מתח של ,20,100 mAh
עיצוב נייד ומבחר גדול של
יציאות מאפשרים לך להגדיל את
תזרים העבודה שלך מבלי לאבד
מהעוצמה.

פלט מתח
●
פלט מתח מרשים של  60ואט טוען את המחשב הנישא או התקנים אחרים המצוידים
ב USB-C™-של  HPביעילות מכל מקום.
טעינה מכל מקום
● טען מחשב נישא ,סמרטפון או אביזרים המצוידים ב USB-C™-של  HPבדרכים עם קיבולת
מתח של .20,100 mAh
טען התקנים אלה בבת אחת
● שתי יציאות מסוג ™ USB-Cויציאת  USB-Aיחידה מאפשרות לך לטעון עד שלושה התקנים
בו-זמנית.
כולל
●

●

אחסן את סוללת  Power Bankואת הכבלים בכיסוי המגן המצורף כדי למנוע חבטות
ושריטות.

סוללת  Power Bankזו טוענת במהירות  -מאפס לטעינה מלאה ב -2עד  3שעות בלבד.
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● בדיקות קפדניות מבטיחות תאימות בין המחשבים הנישאים של  HP Spectreאו המחשבים
הנישאים של  HPעם יציאות טעינה מסוג .™USB-C
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HP Spectre USB-C Power Pack

תאימות

תואם למחשבים נישאים של  HP Spectreאו מחשבים נישאים של  HPעם טעינה דרך יציאות ™ USB-Cומתאם  ACשל  65ואט
לכל היותר

משקל

מחוץ לאריזה 0.43 :ק"ג
ארוז 0.66 :ק"ג

ממדים

מחוץ לאריזה 2.3 x 7.36 x 16.9 :ס"מ
ארוז 6.3 x 10.5 x 24.5 :ס"מ

אחריות

כיסוי שנותן לך שקט נפשי :קבל שקט נפשי עם אחריות סטנדרטית של  HPהמוגבלת לשנה.

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

P/N: 2XF31AA
קוד UPC/EAN: 192018196186
סין

 ;HP Spectre USB-C™ Power Pack mAh 20100כבל ™ ;USB-C™ to USB-Cכיסוי מגן; מדריך הפעלה מהירה; הודעות אודות
המוצר; כרטיס אחריות

 1מבוסס על בדיקות פנימיות באמצעות מתאמי מתח של  45ואט ו -90ואט מהתרוקנות מלאה לטעינה מלאה .תואם למחשבים נישאים של  HPשנטענים באמצעות יציאת טעינה מסוג
™ .USB-Cזמני הטעינה עשויים להשתנות בהתאם לכמות המתח שנותרה בחבילת הסוללות ,דירוג המתח של המטען וגורמים סביבתיים.
 2מבוסס על בדיקות פנימיות ,תואם למחשבים נישאים של  HPשנטענים דרך ™ USB-Cבאמצעות מתאמי  ACמסוג ™ USB-Cשל  40ואט ומעלה .בקר באתר התמיכה של  HPכדי לקבוע את
המתח בוואט של המחשב הנישא שלך ואת מפרטי היציאות.
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