Datablad

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Ladda de senaste bärbara
USB-C™-datorerna med den
tillförlitliga nätadaptern på
65 W, nu i en ny och
kompaktare storlek.
Adaptern är lätt att ta med
och ger dig den tillförlitliga
strömförsörjningen du
behöver. Den ersätter
enkelt en befintlig adapter
eller hänger med som
reserv på resan.
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Anpassningsbar spänning
●
Levererar ström med 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V eller 20 V, beroende på vad
enheten kräver.
Lättviktsdesign
●
Med en vikt på endast 0,27 kg ryms den bekvämt i väskan utan att tynga ner
den.
Skyddad från det oväntade
●
Det inbyggda överbelastningsskyddet skyddar den bärbara datorn från
plötsliga strömförändringar.
Funktioner
●
Håll ordning på kabeln med den anslutna fästanordningen med hakar och
öglor.

Datablad

HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Kompatibilitet

Bärbara datorer och plattor från HP med USB-C™-kontakt

Yttermått

Utan emballage: 74 x 74 x 28,5 mm
Förpackat: 256 x 129 x 59 mm

Vikt

Utan emballage: 0,242 kg
Förpackat: 0,46 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Produktens färg

Svart

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HPs USB-C™-resenätadapter på 65 W med DC-kabel; Strömsladd med landsspecifik; vinklad stickkontakt med tre
stift; Snabbstarthandbok; Garantikort

USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum. Den faktiska produkten kan variera från bilden som visas. © Copyright 2016 HP
Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och
tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska anses utgöra en ytterligare garanti. HP
ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri. Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
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Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2016. HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan
komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de
uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti.
HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information häri.
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