Specifikace

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Nabíjejte nejnovější
notebooky s rozhraním
USB-C™ pomocí
spolehlivého síťového
adaptéru 65 W v novém,
kompaktnějším provedení.
Byl stvořen pro cestování a
každodenní spolehlivé
napájení, takže snadno
nahradí současný adaptér
nebo může plnit funkci
záložního adaptéru na
cesty.
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Přizpůsobitelné napětí
●
Může dodávat napájecí napětí 5, 9, 10, 12, 15 nebo 20 V podle toho, co vaše
zařízení potřebuje.
Lehké provedení
●
S hmotností pouhých 0,27 kg se pohodlně vejde do tašky, aniž byste to pocítili.
Ochrana před nečekaným
●
Vestavěná přepěťová ochrana uchová váš notebook v bezpečí i v případě
náhlých výkyvů napájení.
Funkce
●
S připojeným očkem a příchytkou bude kabel vždy přehledně smotaný.

Specifikace

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Kompatibilita

Notebooky/tablety HP s konektorem USB-C™

Rozměry

Bez obalu: 74 x 74 x 28,5 mm
Balení: 256 x 129 x 59 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,242 kg
Balení: 0,46 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Barva produktu

Černá

Další informace

P/N: X7W50AA #ABB; #ABT; # ABU; #ABZ; #UUZ
Kód UPC/EAN: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Cestovní síťový adaptér HP USB-C™ 65 W s kabelem DC; Napájecí konektor pro příslušnou zemi; vidlice napájecího
kabelu s třemi kolíky; Úvodní příručka; Záruční list

USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum. Skutečný vzhled produktu nemusí být stejný jako na obrázku. © Copyright
2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a
službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk.
Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
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Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami
přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP
není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.
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