Maxo 90W Laptop Charger for Acer

#23391

Carregador para portátil de 90 W para Acer

Carregador para portátil de 90 W concebido para portáteis Acer

Características principais

• Carregador para portáteis da Acer, com 90 W de saída de
potência de saída
• Fichas incluídas para todos os modelos de portátil; serviço de
fichas gratuito disponível, por via das dúvidas
• Fáceis de utilizar: utilize a ficha que encaixa no seu portátil e já
está
• Ideal para viajar: compacto e funciona a 100-240 V AC
• Fitas de velcro para manter os cabos bem organizados
• Resistente, fiável e energoeficiente

O que está na caixa

• Carregador para portáteis com cabo de
alimentação e cabo com ficha

Requisitos de sistema

• Ligação à tomada de parede
• Portátil de Acer compatível que requer 18-20 Volt e 90 W de potência ou menos

• 2+1 adaptadores de ficha substituíveis
• Guia do utilizador
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Maxo 90W Laptop Charger for Acer
Designed for Acer laptops
The Maxo laptop charger is designed specifically for Acer
laptops, with assorted charging tips that seamlessly connect
to your device, no setup necessary.

Feeling smart
A smart protection system ensures your laptop is safe from
overload and short circuit, while a durable and
energy-efficient design prevents unnecessary power usage
and overheating.

Small size, big charge
A compact design means less clutter, more space – and a
perfect commute companion.

Use it, strap it, store it
A 3m cable means you have the choice to sit and charge
where you like, while storage straps prevent tangles and allow
for convenient storage.
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Maxo 90W Laptop Charger for Acer
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

Acer

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
3
tips/connectors included
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Maxo 90W Laptop Charger for Acer
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