Φύλλο δεδομένων

HP Travel Power Adapter 65W

Είναι ελαφρύ και μικρό για
να μπορείτε να το
μεταφέρετε εύκολα, και
παράλληλα σας
εξασφαλίζει την ισχύ 65 W
που χρειάζεστε. Η ιδανική
λύση για να
αντικαταστήσετε το
υπάρχον τροφοδοτικό σας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε ως
εφεδρικό. Διαθέτει
ενσωματωμένη προστασία
από μεταβολές της τάσης
και ρυθμίζει την ισχύ με
βάση τις ανάγκες της
συσκευής σας. Εργαστείτε
χωρίς άγχος, με ένα
αξιόπιστο τροφοδοτικό που
μπορείτε εύκολα να έχετε
πάντα μαζί σας.

Σταθερή τροφοδοσία
●
Αυτό το τροφοδοτικό 65 W παρέχει την ισχύ που χρειάζεστε μέσω ενός
τυπικού βύσματος 4,5 mm της ΗΡ.
Ελαφριά σχεδίαση
●
Με βάρος μόνο 0,22 κιλά (0,48 λίβρες), χωράει άνετα στην τσάντα σας χωρίς
να σας βαραίνει.
Μοντέρνα εμφάνιση
●
Χάρη στις καμπυλωτές γωνίες και το μικρό, τετράγωνο σχήμα του, μπορείτε
να το μεταφέρετε εύκολα παντού.
Χαρακτηριστικά
●
Ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής σας, παρέχει έως 19,5 V και 3,33 Α.
●

Η ενσωματωμένη προστασία από μεταβολές της τάσης διαφυλάσσει το
φορητό σας υπολογιστή από τις ξαφνικές μεταβολές της ισχύος.

●

Διατηρήστε το καλώδιο τακτοποιημένο, χάρη στο προσαρτημένο δεματικό
από βέλκρο.

●

Το βύσμα δεξιάς γωνίας μειώνει την καταπόνηση του καλωδίου και παρέχει
εύκολη πρόσβαση στις υπόλοιπες θύρες.
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HP Travel Power Adapter 65W

Συμβατότητα

Φορητοί υπολογιστές/tablet της HP με σύνδεση 4,5 mm

Διαστάσεις

Εκτός συσκευασίας: 74 x 74 x 28,5 mm
Συσκευασμένο: 256 x 129 x 59 mm

Βάρος

Εκτός συσκευασίας: 0,22 kg
Συσκευασμένο: 0,436 kg

Εγγύηση

Εμπορική εγγύηση HP 1 έτους

Χρώμα προϊόντος

Μαύρο

Πρόσθετες πληροφορίες

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

Χώρα προέλευσης

Κίνα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Τροφοδοτικό ταξιδιού HP 65 W με καλώδιο DC; Αντάπτορας για συγκεκριμένες χώρες με καλώδιο τροφοδοσίας
τριών ακίδων; Οδηγός γρήγορης έναρξης; Κάρτα εγγύησης

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που
περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP
αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν
πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.
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