Veri sayfası

HP USB-C Travel Power Adapter
65W

Yeni ve daha küçük boyuta
sahip güvenilir 65 W güç
adaptörüyle en yeni
USB-C™ dizüstü
bilgisayarları şarj edin.
Kolayca taşınabilecek
şekilde tasarlanan ve gün
boyunca ihtiyaç
duyduğunuz güvenilir gücü
sunan bu adaptör, mevcut
adaptörünüzün yerine
geçebilir veya seyahatler için
vazgeçilmez bir yedek
adaptör haline gelebilir.
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Uyarlanabilir voltaj
●
Aygıtınızın ihtiyacına göre 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V ve 20 V değerinde güç
sunar.
Hafif tasarım
●
Yalnızca 0,27 kg (0,60 lb) ağırlığındaki bu adaptör, ağırlık yapmadan çantanıza
rahatça sığar.
Beklenmeyene karşı korumalı
●
Dahili akım düzenleyici dizüstü bilgisayarınızı akımdaki ani değişikliklere karşı
korur.
Özellikler
●
İlişik kablo bağlayıcısı sayesinde kablonuzu düzenli tutabilirsiniz.
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HP USB-C Travel Power Adapter 65W

Uyumluluk

USB-C™ konektörüne sahip HP dizüstü bilgisayarlar/tabletler

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 74 x 74 x 28,5 mm
Paketli: 256 x 129 x 59 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,242 kg
Paketli: 0,46 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

DC kablosuna sahip HP USB-C™ Seyahat Güç Adaptörü 65 W; Ülkeye özgü dok; üç uçlu güç kablosuna sahip uç;
Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı

USB Type-C™ ve USB-C™ USB Implementers Forum'un ticari markalarıdır. Gerçek ürün gösterilenden farklılık gösterebilir. © Copyright 2016 HP Development
Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte
verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan
veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.
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Ürün gösterilen resimlerden farklı görünebilir. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden
bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti
bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.
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