Datasheet

HP Travel Power Adapter 65W

De kleine, extra lichte
adapter is handig mee te
nemen en levert toch de
standaard 65-watt voeding
die je nodig hebt. Ideaal als
vervanging van je
bestaande adapter of als
reserve-adapter:
piekbeveiliging is
ingebouwd en de voeding
wordt aangepast aan je
device. Werk probleemloos
met een betrouwbare
adapter die gemakkelijk
mee te nemen is.

Standaard voeding
●
Deze 65-watt adapter met standaard HP 4,5-mm connector levert precies het
juiste voltage.
Lichtgewicht ontwerp
●
De compacte adapter weegt slechts 220 gram en maakt je tas nauwelijks
zwaarder.
Eigentijdse look
●
Het kleine, vierkante model met afgeronde hoeken is ideaal voor onderweg.
Functies
●
Afhankelijk van de stroombehoefte van je device levert hij tot 19,5 volt en 3,33
ampère.
●

De ingebouwde piekbeveiliging beschermt je laptop tegen plotselinge
netspanningsfluctuaties.

●

Vouw de kabel netjes op en houd hem bijeen met de meegeleverde
klittenbandsluiting.

●

De haakse connector vermindert spanning op het snoer en laat de toegang tot
andere poorten vrij.

Datasheet

HP Travel Power Adapter 65W

Compatibiliteit

HP laptops/tablets met 4,5-mm connector

Afmetingen

Zonder verpakking: 74 x 74 x 28,5 mm
In verpakking: 256 x 129 x 59 mm

Gewicht

Zonder verpakking: 220 gr
In verpakking: 436 gr

Garantie

1 jaar HP commerciële garantie

Productkleur

Zwart

Extra informatie

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

Land van herkomst

China

Meegeleverd in de doos

HP 65-watt reisadapter met DC-netsnoer; Drie-pins netsnoer met landspecifieke verloopstekker; Gids voor snelle
installatie; Garantiekaart
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