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Dôležité upozornenie 
 

HP Rozširuje program na výmenu notebookových batérií   
z dôvodu nebezpečenstva požiaru 

 
 

Spoločnosť Hewlett-Packard (“HP”) oznámila rozšírenie program na výmenu batérií ohláseného v máji 2009. 
Odporúčame zákazníkom prestať používať produkty, ktorých sa týka program výmeny batérie.  
Viac informácií je dostupných na http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/CZ-cs/Default.aspx  

 
Názov produktu: Lítium-iónové batérie používané v notebookoch HP a Compaq  

Výrobca: Hewlett-Packard, Palo Alto, California, USA. 

Nebezpečenstvo: Predmetné lítium-iónové batérie sa môžu prehriať a môžu vystaviť spotrebiteľa riziku 
požiaru a popálenín. 

Popis: Sťahované lítium-iónové batérie sú používané v notebookoch HP a Compaq. Tabuľka nižšie 
zobrazuje, ktorých modelov a ktorých batérií sa program výmeny batérií týka. Model notebooku je uvedený 
celkom hore  na výrobnom štítku nachádzajúcom sa na spodnej strane notebooku. Nie všetky batérie sú 
predmetom tohto programu. 

Model notebooku 
Kód batérie ( znak ^ v kóde 

predstavuje ľubovoľné písmeno 
alebo číslicu) 

HP Pavilion 

dv2000, dv2500, dv2700 
dv6000, dv6500, dv6700 
‡dx6000, ‡dx6500, ‡dx6700 

62940^^AXV^^^^, 65035^^B7U^^^^, 
65035^^B7V^^^^, 65035^^BGU^^^^, 
65035^^BGV^^^^ 

dv9000, dv9500, dv9700 65033^^B7U^^^^, 65033^^B7V^^^^, 
65033^^BGU^^^^, †65033^^BGV^^^^ 

Compaq 
Presario 

A900 
C700 
‡F500, F700 
V3000, V3500, V3700 
V6000, V6500, V6700  

62940^^AXV^^^^, 65035^^B7U^^^^, 
65035^^B7V^^^^, 65035^^BGU^^^^, 
65035^^BGV^^^^ 

HP G6000, G7000 
62940^^AXV^^^^, 65035^^B7U^^^^, 
65035^^B7V^^^^, 65035^^BGU^^^^, 
65035^^BGV^^^^ 

HP Compaq 

*6510b, *6515b 
*6710b, *6710s 
*6715b, *6715s  

*65000^^B5V^^^^ 

†6520s †67150^^AXU^^^^, †67150^^AXV^^^^ 

6720s 67059^^V8U^^^^, 67059^^V8V^^^^ 
‡ *† Modely/batérie pridané oproti program sťahovania batérií ohlásenému v: ‡októbri 2009, *máji 2010, †máji 
2011. 

Predané: Zariadenia boli predávané v predajnej sieti v období júl 2007 až júl 2008.  

Odporúčanie: Pokiaľ zákazník zistí, že jeho batéria je uvedená vyššie, odporúčame zákazníkovi, , aby 
bezodkladne vybral batériu zo zariadenia a skontrolovali si na webe HP 
http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/CZ-cs/Default.aspx, či daná batéria spadá do programu sťahovania 
batérií. Zákazníkom, ktorí kontrolu robili v minulosti odporúčame, aby kontrolu urobili znovu. Zákazníci, 
ktorých batéria spadá do programu výmeny batérie, obdržia bezplatne batériu na výmenu. Po vybraní 
batérie môžu používať notebook na zdroj do momentu, kým obdržia od HP batériu. Batérie, ktorých sa 
program výmeny netýka môžu byť naďalej používané.   

Kde nás môžete kontaktovať: Všetky informácie sú na web stránke 
http://bpr.hpordercenter.com/HBPR/CZ-cs/Default.aspx alebo kontaktuje naše popredajné centrá na  

Pre modely Pavilion, Presario:  0850 111256,  ostatné modely: 02 68622071 

 

- pokračovanie – 
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fotografie potenciálnych batérií 

 

 

 

 

 

 

 


