Taulukot

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Lataa uusimmalla
USB-C™-liittimellä
varustetut kannettavat
tietokoneet luotettavalla 65
W:n verkkolaitteella. Uusi
pienempi koko. Kulkee
helposti mukana ja syöttää
virtaa luotettavasti koko
päivän ajan. Mainio nykyisen
verkkolaitteen tilalle tai heti
matkalle valmiiksi
varalaitteeksi.
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Mukautuva jännite
●
Syöttää laitteeseesi 5, 9, 10, 12, 15 tai 20 voltin jännitettä.
Kevyt
●
Painaa vain 0,27 kg (0,60 paunaa), joten laite kulkee mukavasti laukussasi sitä
kuormittamatta.
Suojaudu yllätyksiä vastaan
●
Sisäinen ylijännitesuoja suojaa kannettavaa tietokonetta, jos virransyöttö
muuttuu äkisti.
Toiminnot
●
Pidä kaapelit siististi järjestyksessä koukun ja silmukan avulla.

Taulukot

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Yhteensopivuus

USB-C™-liittimellä varustetut HP:n kannettavat/tablet-tietokoneet

Mitat

Ilman pakkausta: 74 x 74 x 28,5 mm
Pakattu: 256 x 129 x 59 mm

Paino

Ilman pakkausta: 0,242 kg
Pakattu: 0,46 kg

Takuu

Yhden vuoden HP Commercial Guarantee -takuu

Tuotteen väri

Musta

Lisätiedot

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

Valmistusmaa

Kiina

Pakkauksen sisältö

HP USB-C™ Travel -verkkolaite, 65 W, virtakaapeli; Maakohtainen pistoke; Kolmijohtiminen virtajohto; Pikaopas;
Takuukortti

USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forum -organisaation tavaramerkkejä. Tuotteen ulkonäkö saattaa poiketa kuvassa näkyvästä. © Copyright 2016
HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden
ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
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Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2016 HP Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun
lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai
toimituksellisista virheistä tai puutteista.
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