Datablad

HP Travel Power Adapter 65W

Det lättare, kompakta
formatet gör den lätt att ta
med sig och ger dig ändå
den nödvändiga effekten på
65 W. Den är perfekt som
ersättning för en befintlig
adapter eller som reserv.
Den är utrustad med ett
inbyggt
överspänningsskydd och
reglerar strömmen baserat
på enhetens behov. Arbeta
tryggt med en tillförlitlig
adapter som är lika rörlig
som du själv.

Standardström
●
Den här nätadaptern på 65 W ger den kraft du behöver med en standardiserad
HP-kontakt på 4,5 mm.
Lättviktsdesign
●
Med en vikt på endast 0,22 kg ryms den bekvämt i väskan utan att tynga ner
den.
Modernt utseende
●
De mjukt böjda hörnen och den kompakta fyrkantiga designen gör den lätt att
ta med.
Funktioner
●
Levererar ström på upp till 19,5 V och 3,33 A, beroende på vad enheten kräver.
●

Det inbyggda överbelastningsskyddet skyddar den bärbara datorn från
plötsliga strömförändringar.

●

Håll ordning på kabeln med den anslutna fästanordningen med hakar och
öglor.

●

Den högervinklade kontakten minskar påfrestningar på kabeln och ger enkel
åtkomst till andra uttag.

Datablad

HP Travel Power Adapter 65W

Kompatibilitet

Bärbara HP-datorer/plattor med 4,5 mm-kontakt

Yttermått

Utan emballage: 74 x 74 x 28,5 mm
Förpackat: 256 x 129 x 59 mm

Vikt

Utan emballage: 0,22 kg
Förpackat: 0,436 kg

Garanti

1 års HP kommersiell garanti

Produktens färg

Svart

Ytterligare information

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

Ursprungsland

Kina

Medföljer

HPs resenätadapter på 65 W med DC-kabel; Strömsladd med landsspecifik vinklad stickkontakt med tre stift;
Snabbstarthandbok; Garantikort
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