גיליון נתונים

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

טען את המחשבים הניידים
המתקדמים ביותר של ™USB-C
בעזרת מתאם המתח האמין של
 65ואט בגודל חדש וקומפקטי
יותר .המתאם ,שנועד להתלוות
אליך בנוחות לנסיעות ולהעניק
לך את העוצמה האמינה
שמטלות היום דורשות ,יכול
להחליף בקלות מתאם קיים או
להפוך לגיבוי הבסיסי המוכן
לנסיעות.
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מתח ניתן להתאמה
● בהתאם לדרישות ההתקן שלך ,הוא מספק מתח של  5וולט 9 ,וולט 10 ,וולט 12 ,וולט15 ,
וולט או  20וולט.
עיצוב קל משקל
● במשקל של  0.60ליברות בלבד ) 0.27ק"ג( ,הוא מתאים בנוחות לתיק שלך מבלי להכביד
עליו.
מוגן מפני הבלתי צפוי
●
המגן המובנה מפני נחשולי מתח שומר על המחשב הנייד שלך בטוח מפני שינויים
פתאומיים במתח.
מאפיינים
●

שמור על הכבל מסודר ומאורגן עם הוו ומהדק הלולאה המצורפים.
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תאימות

מחשבים ניידים/מחשבי לוח של  HPעם מחבר ™USB-C

משקל

מחוץ לאריזה 0.242 :ק"ג
ארוז 0.46 :ק"ג

ממדים

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 28.5 x 74 x 74 :מ"מ
ארוז 59 x 129 x 256 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת

שחור

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

מתאם מתח לנסיעות ™ HP USB-Cשל  65ואט עם כבל  ;DCראש ברווז ספציפי למדינה/אזור; ראש עם כבל מתח בעל שלושה
חריצים; מדריך הפעלה מהירה; כרטיס אחריות

 USB Type-C™ 1ו USB-C™-הם סימנים מסחריים של  .USB Implementers Forumהמוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת© Copyright 2016 HP Development .
 Company, L.P.המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש .האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של  HPכלולה בהצהרות האחריות המפורשות ,הנלוות למוצרים
ושירותים מסוג זה .אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת HP .לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות ,שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה .כל שאר הסימנים המסחריים
הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.
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