Maxo 90W Laptop Charger for Asus

#23390

Laptoplader van 90 W voor Asus

Laptoplader van 90 W voor Asus-laptops

Eigenschappen

• Lader voor Asus laptops, met een uitgangsvermogen van 90 W
• Plugs inbegrepen voor alle laptopmodellen; gratis plugservice
beschikbaar, voor het geval dit nodig is
• Gemakkelijk te gebruiken: gebruik de plub die bij jouw laptop
past en je bent er klaar voor
• Ideaal voor op reis: compact formaat en werkt op 100-240 V, AC
• Klittenband om de kabels goed georganiseerd te houden
• Duurzaam, betrouwbaar en energiebesparend ontwerp

Wat zit er in de verpakking

• Laptoplader met voedingskabel en kabel met
stekker

Systeem vereisten

• Aansluiting voor netspanning
• Laptop van Asus waarvoor maximaal 18-20 V en 90 W aan vermogen is vereist

• 5+1 verwisselbare stekkers
• Gebruikershandleiding
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Maxo 90W Laptop Charger for Asus
Speciaal voor ASUS laptops
De Maxo laptopoplader is speciaal ontworpen voor ASUS
laptops. Bijgesloten vind je meerdere connectors die precies
op jouw apparaat aansluiten. Zonder iets te hoeven
installeren.

Slim en zuinig
Een slim beveiligingssysteem beschermt je laptop tegen
overbelasting en kortsluiting. Daarnaast voorkomt het stevige
en energiezuinige ontwerp onnodig stroomverbruik of
oververhitting.

Klein maar krachtig
De oplader is klein van formaat. Handig voor een opgeruimde
werkplek, maar ook op reis, want hij past makkelijk in je tas.

Lekker opgeruimd
De kabel is 3 meter lang, zodat je altijd wel ergens kunt
inpluggen terwijl je door blijft werken. Verder voorkomen de
handige klittenbandjes een wirwar in je tas of onder je
bureau.
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Maxo 90W Laptop Charger for Asus
MAINS SOCKET
Power cable length

120 cm

OTHER
Power Factor Control

False

INPUT
Power plug type

EU

Input power

100-240V~50/60Hz 1A

Power source

Wall socket

PROTECTION
Protections

Over-charge, over-current,
over-heat, over-load,
short-circuit

COMPATIBILITY
Laptop voltage range

18 - 20 V

Compatible Brands

Asus

Compatible Device Types Laptop

SIZE & WEIGHT
Total weight

430 g

Weight of main unit

430 g

Depth of main product
(in mm)

33 mm

Width of main product
(in mm)

55 mm

Height of main product
(in mm)

118 mm

19

OUTPUT
Voltage setting

Fixed

Output voltage

Max output amperes

4.74 A

Total max output power 90 Watt
(W)

120 cm

Cable length power
output

180 cm

Free Tip / Connector
Service available

True

CONNECTIVITY
Cable length power
input

FEATURES
Number of
6
tips/connectors included
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Maxo 90W Laptop Charger for Asus
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