Nexo 90W Laptop charger for Lenovo - 4mm

#23317

Lenovo için 90W Dizüstü bilgisayar şarj aleti - 4mm

4 mm fişini kullanarak Lenovo dizüstü bilgisayarlarıyla çalışan 90W dizüstü bilgisayar şarj aleti

Key features

• Lenovo dizüstü bilgisayarlar için 90W çıkış gücüne sahip şarj aleti
• Dizüstü bilgisayarınız için doğru fişe sahip olan bu dizüstü şarj
cihazının doğru sürümünü seçtiğinizden emin olun
• Sabit kablolar ve fişlerle kullanımı kolay ve rahat; sadece fişe
takın
• Seyahat için idealdir; kompakt boyut ve 100-240V AC
• Kabloları düzenli tutmak için Velcro kayışlar
• Dayanıklı, güvenli ve enerji tasarruflu tasarım

What's in the box

• Güç kablosu ve kablo ucu ile takılan dizüstü
bilgisayar şarj cihazı

System requirements
• Duvar prizi bağlantısı

• 18-20 Volt ve 90W güç veya daha az gerektiren dizüstü bilgisayar

• Kullanım kılavuzu
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Nexo 90W Laptop charger for Lenovo - 4mm
Lenovo Dizüstü Bilgisayarlar için Tak ve Çalıştır Şarj
Cihazı

Kullanımı kolay ve güvenilir Trust Nexo 90W Dizüstü Bilgisayar
Şarj Cihazı, parkta yürüyüş yapmanızı sağlar. Özellikle 4 mm
şarj bağlantı noktasına sahip Lenovo aygıtları için
tasarlanmıştır, dizüstü bilgisayarınız ile kusursuz uyumluluğu
garanti eder (örneğin: IdeaPad, V serisi ve Yoga serisi)*. Sabit
kablo ve fiş, sorunsuz, hızlı ve sürekli şarj sağlar, böylece tam
güce geri dönebilir ve zaman kaybetmeden
çalışabilirsiniz.*Uyumluluk değişebilir. Trust.com/23317
aracılığıyla uyumluluğu kontrol edin

İdeal Yolculuk Arkadaşı
Kompakt tasarımı ile Trust Nexo 90W dizüstü bilgisayar şarj
cihazı ideal yolcuk şarj cihazıdır. İş ve seyahat kitinizi
tamamlamak için mükemmel bir alet olan bu şarj cihazı,
dayanıklı bir tasarıma, 3 metre kabloya ve bir cırt cırtlı kayışa
sahiptir, böylece kablo çantanıza karışmaz. Ayrıca, dünyadaki
tüm duvar prizleri ile uyumludur ve bu sayede iş veya
tatilinizin sizi götürdüğü her yerde güvenle şarj edebilirsiniz.

Trust Akıllı Koruma Sistemi ile Güvenli Şarj
Yenilikçi Trust Akıllı Koruma Sistemi, dizüstü bilgisayarınızı
aşırı yüke ve kısa devreye karşı koruyarak zarar görmesini
önler ve her zaman güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlar.
Ayrıca, dayanıklı ve enerji tasarruflu tasarımı, gereksiz güç
kullanımı ve aşırı ısınmanın önlenmesine yardımcı olur;
mükemmel bir rahatlık için akıllıca şarj.
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Nexo 90W Laptop charger for Lenovo - 4mm
GENERAL
Height of main product
(in mm)

118 mm

Width of main product
(in mm)

55 mm

Depth of main product
(in mm)

32 mm

Total weight

420 g

Weight of main unit

420 g

Power source

Wall socket

MAINS SOCKET
Power cable length

180 cm

INPUT
Power plug type

EU

Input power

100-240V 50/60Hz 1.1A

PROTECTION
Protections

Over-heat, over-load,
short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range

18 - 20 V

Compatible Brands

Lenovo

Compatible Device Types Laptop

OUTPUT
Voltage setting

Fixed

Output voltage

19

Max output amperes

4.74 A

Total max output power 90 Watt
(W)

CONNECTIVITY
Cable length main cable 120 cm
Cable length power
output

Cable length power
input

180 cm

Free Tip / Connector
Service available

False

180 cm

FEATURES
Number of
1
tips/connectors included
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Nexo 90W Laptop charger for Lenovo - 4mm
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