Dataark

HP Travel Power Adapter 65W

Den lettere, kompakte
formfaktoren reiser enkelt
og likevel har standard 65 W
strøm som du trenger.
Perfekt for å bytte ut en
eksisterende adapter eller
bruke som reserve, og den
leveres med innebygd
overspenningsvern og
regulerer strøm basert på
behovet til enheten. Arbeid i
trygg forvissning med en
pålitelig adapter som
beveger seg like enkelt som
du gjør.

Standard strøm
●
Denne 65-watts strømadapteren leverer strømmen du trenger med en
HP-standard 4,5 mm kontakt.
Lett design
●
Med bare 0,22 kg passer den godt i vesken uten å tynge den.
Moderne utseende
●
De forsiktig buede hjørnene og det kompakte og firkantede designet gjør den
enkel å reise med.
Funksjoner
●
Avhengig av hva enheten trenger, leverer den opptil 19,5 V og 3,33 A strøm.
●

Det innebygde overspenningsvernet holder den bærbare datamaskinen
beskyttet mot plutselige strømendringer.

●

Hold ledningen ryddig og organisert med den tilhørende krok og feste-låsen.

●

Den høyre vinkelkontakten reduserer ledningsbelastning og gir enkel tilgang til
dine andre porter.

Dataark

HP Travel Power Adapter 65W

Kompatibilitet

Bærbare PC-er / nettbrett fra HP med 4,5 mm kontakt

Mål

Pakket ut: 74 x 74 x 28,5 mm
Pakket: 256 x 129 x 59 mm

Vekt

Pakket ut: 0,22 kg
Pakket: 0,436 kg

Garanti

1 års kommersiell garanti fra HP

Produktfarge

Svart

Tilleggsinformasjon

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

Opprinnelsesland

Kina

Innhold i esken

HP reisestrømadapter 65 W med DC-kabel; Særskilt duckhode for hvert land med tregrenet strømledning;
Hurtigstartveiledning; Garantikort
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