Datasheet

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Laad de nieuwste
USB-C™-laptops op met de
betrouwbare nieuwe, extra
compacte 65-watt adapter.
Hij is licht en draagbaar,
biedt betrouwbare voeding
voor lange werkdagen en
kan de bestaande adapter
vervangen of als
reisadapter worden
gebruikt.
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Voor elk voltage
●
Afhankelijk van de stroombehoefte van je device levert hij 5, 9, 10, 12, 15 of 20
volt.
Lichtgewicht ontwerp
●
De compacte adapter weegt slechts 270 gram en maakt je tas nauwelijks
zwaarder.
Beschermd tegen onverwachte pieken
●
De ingebouwde piekbeveiliging beschermt je laptop tegen plotselinge
netspanningsfluctuaties.
Functies
●
Vouw de kabel netjes op en houd hem bijeen met de meegeleverde
klittenbandsluiting.

Datasheet

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Compatibiliteit

HP laptops/tablets met USB-C™-connector

Afmetingen

Zonder verpakking: 74 x 74 x 28,5 mm
In verpakking: 256 x 129 x 59 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 0,242 kg
In verpakking: 460 gr

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Zwart

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP USB-C™ 65-watt reisadapter met DC-netsnoer; Landspecifieke verloopstekker; netsnoer met drie-pins
stekker; Gids voor snelle installatie; Garantiekaart

USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. Het werkelijke product kan afwijken van de foto. © Copyright 2016 HP Development
Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en
diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of
gepubliceerd op website(s) van HP. Niets mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q.
weglatingen in dit document. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.
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Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. De
informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP
producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of
elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende
garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
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