Karta produktu

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Umożliwia ładowanie
najnowszych laptopów
wyposażonych w złącze
USB-C™ dzięki
niezawodnemu adapterowi
o mocy 65 W, teraz
dostępnemu w nowej,
zmniejszonej obudowie.
Zaprojektowane z myślą o
łatwym przemieszczaniu
wciąż zapewnia moc, której
potrzebujesz na co dzień.
Może z łatwością zastąpić
istniejące adaptery lub
stanowić główny i łatwy do
przenoszenia element
zapasowy.
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Regulowane napięcie
●
W zależności od potrzeb Twojego urządzenia, dostarcza napięcie na poziomie
5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V lub 20 V.
Lekka konstrukcja
●
Dzięki wadze zaledwie 0,27 kg urządzenie idealnie mieści się w torbie i
nadmiernie jej nie obciąża.
Zabezpieczone przed nieoczekiwanymi warunkami
●
Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni Twój laptop przed
nagłą zmianą zasilania.
Funkcje
●
Przechowuj przewody w zorganizowany sposób dzięki dołączonemu
uchwytowi i złączce na pętle przewodów.
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Zgodność

Laptopy / tablety HP wyposażone w złącze USB-C™

Wymiary

Z opakowania: 74 x 74 x 28,5 mm
Zapakowane: 256 x 129 x 59 mm

Waga

Z opakowania: 0,242 kg
Zapakowane: 0,46 kg

Gwarancja

Roczna gwarancja komercyjna HP

Kolor produktu

Czarny

Informacje dodatkowe

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

Kraj pochodzenia

Chiny

Zawartość opakowania

Podróżny zasilacz HP USB-C™ 65 W z przewodem DC; Adapter zasilania dostosowany do danego kraju; z
trójwtykowym przewodem zasilania; Podręcznik Szybki start; Karta gwarancyjna

USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum. Rzeczywisty produkt mogą się różnić od przedstawionego na ilustracji. © Copyright
2016 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP
udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w
niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki
występujące w niniejszym dokumencie. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
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Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i
usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje
przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
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