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Evrensel 45W dizüstü bilgisayar şarj cihazı
#21904

Hemen hemen her dizüstü bilgisayar ile çalışabilen, evrensel 45W dizüstü bilgisayar şarj cihazı

Key features
• 45W çıkış gücüne sahip, evrensel dizüstü bilgisayar şarj cihazı
• Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Medion, MSI ile kullanım içindir
• En popüler dizüstü bilgisayar markalarına yönelik uçlar bulunur;

Tam uyumluluk için ücretsiz uç hizmeti
• Güvenli ve hızlı şarj için Akıllı Koruma Sistemi
• Seyahat için idealdir; kompakt tasarıma sahiptir ve 100-240V,

50/60Hz'de çalışır
• Dayanıklı, güvenli ve enerji tasarruflu tasarım

What's in the box
• Güç kablosu ve standart konektör ile takılan

dizüstü bilgisayar şarj cihazı
• 6 değiştirilebilir uç
• Kullanım kılavuzu

System requirements
• Duvar prizi bağlantısı
• 18-20 Volt ve 45 Vat veya daha az güç gerektiren, destekli marka, dizüstü

bilgisayarı
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Tüm dizüstü bilgisayarlar için
Birçok yaygın marka için evrensel bir tasarım ve konektörlerle,
Primo 45 W şarj cihazı hemen hemen her dizüstü bilgisayar
için uygundur; sadece takın ve şarj edin.

Akıllı tasarım
Akıllı koruma sistemi, dizüstü bilgisayarınızın aşırı yüklenmeye
ve kısa devreye karşı güvende olmasını sağlarken dayanıklı ve
enerji açısından verimli tasarım, gereksiz güç kullanımını ve
aşırı ısınmayı önler.

Küçük boyut, uzun şarj
Kompakt tasarım daha az dağınıklık yaratır, daha fazla alan
sunar ve seyahat halindeyken mükemmel taşınabilirlik sağlar.

Kullanın, sarın ve saklayın
3 metrelik kablo, istediğiniz yerde oturup şarj etme imkanı
sunarken, toplama bantları dolaşmaları önler ve kolay
saklamaya olanak tanır.
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MAINS SOCKET
Power cable length 120 cm

OTHER
Power Factor Control False

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

Input power 100-240V AC 50/60Hz

PROTECTION
Protections Over-charge, short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range 18 - 20 V Compatible Device Types Laptop

Compatible Brands Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung

SIZE & WEIGHT
Weight of main unit 269 g Depth of main product

(in mm)
87 mm

Width of main product
(in mm)

50 mm Height of main product
(in mm)

32 mm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 2.4 A Total max output power
(W)

45 Watt

CONNECTIVITY
Cable length power
input

120 cm Cable length power
output

180 cm

FEATURES
Number of
tips/connectors included

6 Free Tip / Connector
Service available

True
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