Specifikace

HP Travel Power Adapter 65W

Lehčí, kompaktnější
provedení stvořené pro
cestování, ale stále nabité
standardním napájením 65
W. Ideální pro výměnu
stávajícího adaptéru nebo k
použití jako záložního
adaptéru, včetně vestavěné
přepěťové ochrany a
regulace napájení podle
potřeb zařízení. Spolehněte
se na vynikající adaptér,
který můžete vzít kamkoli s
sebou.

Standardní napájení
●
Tento síťový adaptér 65 W zajistí napájení zařízení přes standardní 4,5mm
konektor HP.
Lehké provedení
●
S hmotností pouhých 0,22 kg se pohodlně vejde do tašky, aniž byste to pocítili.
Moderní vzhled
●
Lehce zaoblené rohy a kompaktní, čtvercový tvar pro snadné cestování.
Funkce
●
Dodává napájecí napětí až 19,5 V a proud 3,33 A podle toho, co vaše zařízení
potřebuje.
●

Vestavěná přepěťová ochrana uchová váš notebook v bezpečí i v případě
náhlých výkyvů napájení.

●

S připojeným očkem a příchytkou bude kabel vždy přehledně smotaný.

●

Pravoúhlý konektor snižuje namáhání kabelu a neomezuje přístup k ostatním
portům.

Specifikace

HP Travel Power Adapter 65W

Kompatibilita

Notebooky/tablety HP s konektorem 4,5 mm

Rozměry

Bez obalu: 74 x 74 x 28,5 mm
Balení: 256 x 129 x 59 mm

Hmotnost

Bez obalu: 0,22 kg
Balení: 0,436 kg

Záruka

Jednoletá komerční záruka HP

Barva produktu

Černá

Další informace

P/N: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
Kód UPC/EAN: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

Země původu

Čína

Co je obsaženo v krabici

Cestovní síťový adaptér HP 65 W s kabelem DC; Napájecí konektor pro příslušnou zemi s tříkolíkovou vidlicí
napájecího kabelu; Úvodní příručka; Záruční list

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto
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