Dataark

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Lad de nyeste bærbare
PC-ene med USB-C™ med
pålitelig 65 W strømadapter
i en ny og mer kompakt
størrelse. Den er laget for å
være enkel å reise med,
men gir deg likevel pålitelig
strøm til ditt behov, og kan
enkelt erstatte en
eksisterende adapter eller
bli den viktige reiseklare
reserven.
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Tilpassbar spenning
●
Avhengig av det enheten trenger, gir den 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V eller 20 V
strøm.
Lett design
●
Med bare .27 kg passer den godt i vesken uten å tynge den.
Beskytter mot det uventede
●
Det innebygde overspenningsvernet holder den bærbare datamaskinen
beskyttet mot plutselige strømendringer.
Funksjoner
●
Hold ledningen ryddig og organisert med den tilhørende krok og feste-låsen.

Dataark

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Kompatibilitet

HP-laptoper/nettbrett med USB-C™-kontakt

Mål

Pakket ut: 74 x 74 x 28,5 mm
Pakket: 256 x 129 x 59 mm

Vekt

Pakket ut: 0,242 kg
Pakket: 0,46 kg

Garanti

1 års kommersiell garanti fra HP

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP USB-C™ reisestrømadapter 65 W med DC-strømledning; Særskilt duck for hvert land; hode med tregrenet
strømledning; Hurtigstartveiledning; Garantikort

USB Type-C™ og USB-C™ er varemerker for USB Implementers Forum. Faktisk produkt kan variere fra bildet som vises. © Copyright 2016 HP Development
Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes
ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.
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Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette
dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige
garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for
tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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