Veri sayfası

HP Travel Power Adapter 65W

Hafif ve küçük boyutlu form
faktörü kolayca
taşınabilmesine rağmen
ihtiyacınız olan 65 W gücü
sunar. Mevcut
adaptörünüzün yerine veya
yedek olarak kullanmak için
çok uygun olan bu adaptör,
dahili akım düzenleyiciye
sahiptir ve aygıtınızın
ihtiyaçlarına göre akımı
düzenler. Sizin kadar
hareketli olan güvenilir bir
adaptör sayesinde güven
içinde çalışın.

Standart güç
●
Bu 65 W güç adaptörü, HP standart 4,5 mm konektörle ihtiyacınız olan gücü
sunar.
Hafif tasarım
●
Yalnızca 0,22 kg (0,48 lb) ağırlığındaki bu adaptör, ağırlık yapmadan çantanıza
rahatça sığar.
Modern görünüm
●
Hafif kavisli kenar ve köşelere sahip kare şekilli tasarımıyla kolayca taşınabilir.
Özellikler
●
Aygıtınızın ihtiyacına göre en fazla 19,5 V ve 3,33 A değerinde güç sunar.
●

Dahili akım düzenleyici dizüstü bilgisayarınızı akımdaki ani değişikliklere karşı
korur.

●

İlişik kablo bağlayıcısı sayesinde kablonuzu düzenli tutabilirsiniz.

●

Dik açılı konektör, kablo üzerindeki baskıyı azaltır ve diğer bağlantı noktalarına
kolayca erişmenize olanak tanır.
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Uyumluluk

4,5 mm konektöre sahip HP dizüstü bilgisayarlar/tabletler

Boyutlar

Ambalajdan çıkarıldığında: 74 x 74 x 28,5 mm
Paketli: 256 x 129 x 59 mm

Ağırlık

Ambalajdan çıkarıldığında: 0,22 kg
Paketli: 0,436 kg

Garanti

1 yıllık HP Ticari Garantisi

Ürün rengi

Siyah

Ek bilgiler

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

Menşei Ülke

Çin

Kutudakiler

DC kablosuna sahip HP Seyahat Güç Adaptörü 65 W; Üç uçlu güç kablosuna sahip ülkeye özgü yerleştirme ucu;
Hızlı başlangıç kılavuzu; Garanti kartı
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