Adatlap

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Töltse legújabb USB-C™
noteszgépeit az új, kompakt
méretű 65 W-os hálózati
adapterrel. A könnyű
hordozhatóság jegyében
megtervezett adapter
megbízhatóan szolgálja ki
mindennapi igényeit, és
meglévő adaptere helyett
vagy annak
nélkülözhetetlen
tartalékaként is
használható.
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Névleges feszültség
●
Az eszköznek megfelelő feszültséget ad le: 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V vagy 20 V.
Pehelykönnyű kivitel
●
0,27 kg-os tömegének köszönhetően táskában is könnyedén hordható.
Védelem a váratlan helyzetek ellen
●
A túlfeszültség elleni beépített védelem megvédi a noteszgépet a hirtelen
feszültségingadozások káros hatásától.
Szolgáltatások
●
A mellékelt tépőzáras kötegelővel a kábel mindig rendezetten használható és
tárolható.

Adatlap

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Kompatibilitás

HP noteszgépek/táblagépek USB-C™-csatlakozóval

Méretek

Kicsomagolva: 74 x 74 x 28,5 mm
Csomagolva: 256 x 129 x 59 mm

Súly

Kicsomagolva: 0,242 kg
Csomagolva: 0,46 kg

Garancia

1 éves HP kereskedelmi jótállás

Termékszín

Fekete

További információ

Termékszám: X7W50AA #ABB; #ABT; # ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN-kód: ABB: 190780063873; ABT: 190780063880; ABU: 190780063897; ABZ: 190780063903; UUZ:
190780063910

Gyártó ország

Kína

A doboz tartalma

HP USB-C™ 65 W-os úti hálózati adapter egyenáramú kábellel; Az országnak megfelelő csatlakozó; csatlakozó
háromágú tápkábellel; Gyorskalauz; Jótállási jegy

Az USB Type-C™ és az USB-C™ az USB Implementers Forum védjegye. A termék az ábrán láthatótól eltérhet. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Az
itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal
felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok
tulajdona.
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A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2016. Az itt szereplő információk előzetes
értesítés nélkül változhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt,
írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további
jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és
hiányosságokért.
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