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bateria mitsu HP mini
110-3000, CQ10
Cena

109,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BC/HP-110-3000

Kod producenta

2004

Opis produktu
Wysoka jakość w rozsądnej cenie, bezpieczeństwo i ekologia to cechy baterii MITSU, które doceniły już tysiące
Europejczyków, głównie w Polsce, Czechach i na Słowacji. Jest ona efektem połączenia najlepszych komponentów z dbałością
o każdy etap procesu produkcji, wspartą nieustanną kontrolą jakości, a także naciskiem na bezpieczeństwo urządzenia.
MITSU to • wysokiej klasy, sprawdzone, ekologiczne ogniwa litowo-jonowe klasy A, • rzeczywista deklarowana
pojemność, • znacznie wolniejszy spadek nominalnej pojemności w porównaniu do innych tańszych zamienników, • niska
podatność na samoistne rozładowania, • brak efektu pamięci, • fabryczne zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim
rozładowaniem, a także przed przepięciem OVP, przegrzaniem OTP, zwarciem SCP i przeciążeniem prądowym OCP, •
niezawodny i długotrwały czas między kolejnymi cyklami ładowania, • 6-stopniowa kontrola jakości.
Kupując ten
akumulator do laptopa masz także pewność, że jednocześnie dbasz o środowisko naturalne. Producent ściśle współpracuje
z organizacjami zajmującymi się szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wspierającymi selektywną zbiórkę oraz maksymalny
odzysk odpadów. Baterie MITSU to produkty opatrzone certyfikatami CE, ROHS oraz ISO9001.

Certyfikat: CE, RoHS
Gwarancja: 24 miesiące (obudowa i elektronika)
12 miesięcy (pojemność ogniw) + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Ilość ogniw: 6 ogniw Li-Ion
Kompatybilność_kody: Compaqseria Mini
CQ10,CQ10-400,CQ10-400CA,CQ10-400EJ,CQ10-400SA,CQ10-401SG,CQ10-405,CQ10-405DX,
CQ10-410SF,CQ10-420,CQ10-420EF,CQ10-420SF,CQ10-450CA,CQ10-450EA,CQ10-500,CQ10-500EA,
CQ10-500SA,CQ10-500SS,CQ10-510CA,CQ10-510SG,CQ10-510SS,CQ10-514CA,CQ10-520SG,CQ10-525,
CQ10-525DX,CQ10-530EG,CQ10-550CA,CQ1O-510CA,
HPseria Mini
110-3000,110-3000,110-3000
CTO,110-3000CA,110-3000EA,110-3000EI,110-3000SA,110-3000SB,110-3000SD,110-3000SG,
110-3000TU,110-3001,110-3001EV,110-3001SG,110-3001SL,110-3001SV,110-3001TU,110-3001XX,
110-3002SG,110-3002SL,110-3002SV,110-3003EG,110-3003TU,110-3003XX,110-3004TU,110-3005SO,
110-3005SS,110-3006SO,110-3006TU,110-3007TU,110-3009CA,110-3009TU,110-3010EE,110-3010EP,
110-3010SA,110-3010SE,110-3010SF,110-3010SM,110-3010SQ,110-3010SS,110-3010SY,110-3010TU,
110-3011EE,110-3011SE,110-3011SF,110-3011TU,110-3012EZ,110-3012SF,110-3012TU,110-3014SF,
110-3014TU,110-3015DX,110-3016SF,110-3016TU,110-3017TU,110-3018CA,110-3018CL,110-3018TU,
110-3019LA,110-3020EI,110-3020LA,110-3020SA,110-3020SK,110-3020TU,110-3021LA,110-3021TU,
110-3023TU,110-3025TU,110-3026LA,110-3027LA,110-3028LA,110-3028TU,110-3029TU,110-3030NR,
110-3030SA,110-3030SS,110-3031NR,110-3042NR,110-3050CA,110-3050ER,110-3050SS,110-3053CA,
110-3060EA,110-3060EA.,110-3098NR,110-3099NR,110-3100,110-3100
CTO,110-3100CA,110-3100SG,110-3101EA,110-3101EG,110-3101SA,110-3101SG,110-3101TU,
110-3102EG,110-3102SA,110-3102SG,110-3102TU,110-3103EG,110-3103SA,110-3103SG,110-3104SA,
110-3105SA,110-3106ES,110-3107SA,110-3108SA,110-3109CA,110-3109SA,110-3110EA,110-3110EG,
110-3110EZ,110-3110NR,110-3110SA,110-3110SG,110-3110SS,110-3111EA,110-3111SA,110-3111SS,
110-3111TU,110-3112EA,110-3112SA,110-3112TU,110-3113EA,110-3113SA,110-3113TU,110-3115SG,
110-3116TU,110-3116TU,110-3117TU,110-3118CL,110-3118TU,110-3119LA,110-3119LU,110-3119TU,
110-3120LA,110-3121LA,110-3123TU,110-3125TU,110-3126TU,110-3127TU,110-3130NR,110-3130SS,
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110-3130TU,110-3131DX,110-3131SS,110-3132SS,110-3133SS,110-3135DX,110-3136TU,110-3138TU,
110-3143SS,110-3150CA,110-3150EF,110-3150SF,110-3150SS,110-3155EA,110-3160EF,110-3160SF,
110-3170EF,110-3170SF,110-3190EF,110-3190SF,
Marka ogniw: Tianneng
Napięcie: 10.8V (11.1V)
Pojemność: 4400 mAh (48 Wh)
Stan: nowy
W zestawie: bateria, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Waga: 302 g
Wymiary: 204.90 x 62.00 x 25.50 mm
Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym, głębokim rozładowaniem oraz
przeładowaniem
Zamiennik: 06TY, 607762-001, 607763-001, HSTNN-06TY, HSTNN-CB1T, HSTNN-CB1U, HSTNN-CU1T, HSTNN-DB1U,
HSTNN-E04C, HSTNN-TY03, HSTNN-TY06, TY06062, WG206AV, WG207AV, WQ001AA, WQ001AA#ABB, WQ001AAABB
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