גיליון נתונים

HP Travel Power Adapter 65W

גורם הצורה הקומפקטי והקל
נוסע איתך בנוחות ועדיין כולל
בתוכו את מתח  65הוואט הרגיל
הדרוש לך .מתאם זה מושלם
להחלפת מתאם קיים או לשמש
כגיבוי ,כולל מייצב מתח מובנה,
והוא מווסת את המתח בהתאם
לצורכי ההתקן שלך .בצע את
העבודה בביטחה עם מתאם אמין
שנוסע איתך בקלות.

מתח רגיל
● מתאם מתח של  65ואט זה מספק את העוצמה הדרושה לך עם מחבר  HPרגיל של  4.5מ"מ.
עיצוב קל משקל
● במשקל של  0.48ליברות בלבד ) 0.22ק"ג( ,הוא מתאים בנוחות לתיק שלך מבלי להכביד
עליו.
מראה עכשווי
●

מאפיינים
●
●
●
●

הפינות בעלות הקימור העדין והעיצוב הקומפקטי והמרובע נוסעים בנוחות.

בהתאם לדרישות ההתקן שלך ,הוא מספק עד  19.5וולט ו -3.33אמפר של מתח.

מייצב המתח המובנה מגן על המחשב הנייד שלך מפני שינויים פתאומיים במתח.
שמור על הכבל מסודר ומאורגן עם הוו ומהדק הלולאה המצורפים.

מחבר הזווית הימני מפחית את לחץ הכבל ומאפשר גישה נוחה ליציאות האחרות.
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תאימות

מחשבים ניידים/מחשבי לוח של  HPעם מחבר של  4.5מ"מ

משקל

מחוץ לאריזה 0.22 :ק"ג
ארוז 0.436 :ק"ג

ממדים

אחריות

צבע מוצר

מידע נוסף
מדינת מקור

תכולת האריזה

מחוץ לאריזה 28.5 x 74 x 74 :מ"מ
ארוז 59 x 129 x 256 :מ"מ

אחריות מסחרית של  HPלמשך שנה אחת

שחור

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

מתאם מתח לנסיעות  HPשל  65ואט עם כבל  ;DCראש ברווז ספציפי למדינה עם כבל מתח בעל שלושה חריצים; מדריך הפעלה
מהירה; כרטיס אחריות
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