Fişă tehnică

HP Travel Power Adapter 65W

Graţie formatului compact,
mai uşor, este simplu de
transportat, oferind
totodată alimentarea
standard de 65 W de care ai
nevoie. Dispune de un
dispozitiv integrat de
protecţie la supratensiune şi
reglează puterea în funcţie
de necesităţile
dispozitivului, fiind perfect
ca adaptor de rezervă sau
pentru înlocuirea unui
adaptor existent. Lucrezi cu
încredere cu un adaptor
fiabil, care te poate însoţi
oriunde.

Alimentare standard
●
Acest adaptor de alimentare de 65 W îți oferă energia de care ai nevoie,
printr-un conector HP standard de 4,5 mm.
Design uşor
●
Cântărind numai 0,22 kg (0,48 livre), încape uşor în geanta ta, fără a o
îngreuna.
Aspect contemporan
●
Graţie colţurilor uşor curbate şi designului pătrat şi compact, este uşor de
transportat.
Caracteristici
●
În funcţie de necesităţile dispozitivului, adaptorul asigură alimentarea la până
la 19,5 V şi 3,33 A.
●

Protecţia la supratensiune integrată îți protejează laptopul împotriva
schimbărilor bruşte de tensiune.

●

Păstrezi cablul ordonat şi organizat, utilizând banda de fixare ataşată.

●

Conectorul cu unghi drept reduce tensiunea din cablu şi permite accesul simplu
la celelalte porturi.
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Compatibilitate

Laptopuri/tablete HP cu conector de 4,5 mm

Dimensiuni

Despachetat: 74 x 74 x 28,5 mm
Împachetat: 256 x 129 x 59 mm

Greutate

Despachetat: 0,22 kg
Împachetat: 0,436 kg

Garanţie

Garanţie comercială HP de 1 an

Culoarea produsului

Negru

Informaţii suplimentare

număr produs: X7W51AA #ABB; #ABT; #ABU; #ABZ; #UUZ
Cod UPC/EAN: ABB: 190780064016; ABT: 190780064023; ABU: 190780064030; ABZ: 190780064047; UUZ:
190780064054

Ţara de origine

China

Ce se găseşte în cutie

Adaptor alimentare voiaj HP, 65 W, cu cablu c.c.; cablu alimentare cu ştecăr „cap de raţă” cu trei contacte, specific
ţării/regiunii; ghid de pornire rapidă; fişă de garanţie

Produsul poate să difere faţă de cel prezentat în imagini. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informaţiile din
documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate
în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca
fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din
documentul de faţă.
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