Спецификация

HP Travel Power Adapter 65W

По-лекият, компактен
дизайн е подходящ за
пътуване и същевременно
осигурява необходимото
стандартно 65 W
захранване. Перфектен за
смяна на съществуващ
адаптер или за използване
като резервен вариант,
той разполага с вграден
стабилизатор и регулира
захранването според
нуждите на устройството
Ви. Работете уверено с
надежден адаптер, който
е също толкова мобилен,
колкото и Вие.

Стандартно захранване
●
Този захранващ адаптер 65W осигурява необходимото Ви захранване със
стандартен 4,5 мм конектор HP.
Олекотен дизайн
●
С тегло само 0,22 кг (0,48 фунта) той се побира удобно във Вашата
чантата, без да ви тежи.
Модерен външен вид
●
Леко заоблените ъгли и компактният квадратен дизайн го правят
подходящ за пътуване.
Функции
●
В зависимост от нуждите на устройството Ви, той осигурява до 19,5 V и
3,33 A захранване.
●

Вграденият стабилизатор защитава лаптопа ви от внезапни токови удари.

●

Дръжте кабела си прибран и организиран с прикачената велкро лепенка.

●

Конекторът под прав ъгъл намалява напрежението на кабела и позволява
лесен достъп до останалите портове.

Спецификация

HP Travel Power Adapter 65W

Съвместимост

HP лаптопи/таблети с 4,5 мм конектор

Размери

без опаковка: 74 x 74 x 28,5 мм
Опакован: 256 x 129 x 59 мм

Тегло

без опаковка: 0,22 кг
Опакован: 0,436 кг

Гаранция

1 година търговска гаранция на HP

Цвят на продукта

Черно

Допълнителна
информация

№ на продукт: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
UPC/EAN код: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

Страна на произход

Китай

Какво има в кутията

HP захранващ адаптер за пътуване 65W с кабел за правотоково захранване; Специфична за конкретната
държава модулна глава с трижичен захранващ кабел; Ръководство за бърз старт; Гаранционна карта

Продуктът може да се различава от показаните изображения. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Информацията в
настоящия документ може да бъде променяна без предварително уведомяване. Единствените гаранции за продуктите и
услугите на HP са указани изрично в съответните документи за гаранция, съпровождащи продуктите и услугите. Нищо,
съдържащо се в този документ, не следва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически
или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящия документ.
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