Folha de Dados

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Carregue os mais recentes
portáteis que incorporam
USB-C™ com o fiável
adaptador de 65 W num
design novo e mais
compacto. Concebido para
ser facilmente transportado
e para fornecer-lhe a
potência fiável que os seus
dias exigem, este adaptador
pode facilmente substituir
um adaptador existente e
tornar-se no seu
companheiro de viagem.
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Tensão adaptável
●
De acordo com as necessidades do seu dispositivo, o adaptador fornece-lhe 5
V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V ou 20 V de potência.
Design leve
●
Com apenas 0,27 kg (0,60 lbs), cabe perfeitamente na sua mala sem
sobrecarregá-la.
Protegido contra o inesperado
●
O estabilizador de tensão incorporado mantém o seu portátil protegido de
súbitas alterações de energia.
Funcionali.
●
Mantenha o seu cabo limpo e organizado com o fecho de velcro.

Folha de Dados

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Compatibilidade

Portáteis/tablets HP com conector USB-C™

Dimensões

Fora da caixa: 74 x 74 x 28,5 mm
Embalado: 256 x 129 x 59 mm

Peso

Fora da caixa: 0,242 kg
Embalado: 0,46 kg

Garantia

Garantia comercial HP de 1 ano

Cor do Produto

Preto

Informação adicional

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

País de Origem

China

Conteúdo da embalagem

Adaptador de viagem HP USB-C™ com cabo CC (65 W); Adaptador (duck head) específico do país com cabo de
alimentação de três pinos; Guia de iniciação rápida; Cartão de garantia

USB Type-C™ e USB-C™ são marcas comerciais da USB Implementers Forum. O produto real poderá ser diferente do apresentado na imagem. © Copyright 2016
HP Development Company, L.P. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos
e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como
constituindo uma garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. Todas
as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
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O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. As informações contidas
neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas
nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento
deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou
editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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