Simo Ultra-slim 70W Universal Laptop Charger

#23925

Ultradunne, universele laptoplader van 70 watt

Ultradunne, universele laptoplader van 70 watt die voor vrijwel elke laptop geschikt is

Eigenschappen

• Ultradun ontwerp; eenvoudig mee te nemen, omdat de lader
gemakkelijk in de meeste tassen past
• Voor gebruik met laptops van Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu,
HP, Lenovo, Medion, MSI en Samsung
• Compatibel met laptops die 18 tot 20 volt en een vermogen van
70 watt of minder vereisen
• Smart Protection System voor veilig en snel opladen
• Duurzaam, betrouwbaar, lange gebruiksduur en energiezuinig
ontwerp
• Ideaal voor op reis; compact formaat en geschikt voor
stopcontacten van 100/240 V

Wat zit er in de verpakking

• Lader met bevestigde laptopkabel
• Voedingskabel
• Laptopaansluitingen
• Gebruikershandleiding
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Simo Ultra-slim 70W Universal Laptop Charger
Onderweg
Als je van werkplek naar werkplek reist, heb je geen zin om
iedere keer een grote laptoplader mee te nemen. Deze
ultradunne oplader is geschikt voor de meeste laptops
waarvoor 18-20 V en 70 W of minder nodig is en is zo dun dat
‘ie gemakkelijk in iedere laptoptas past. Als je werken op
kantoor en werken vanuit huis afwisselt of een bezoek moet
brengen aan een klant, kun je een compacte oplader
meenemen om ervoor te zorgen dat je laptop het blijft doen.

Ultradun
De Trust Simo is slechts 23 mm dik en daarmee een zeer
compacte oplader. Hij past in iedere laptoptas of rugzak. Het
maakt niet uit of je onderweg bent naar een klant of op
vakantie gaat, deze ultradunne oplader zit nooit in de weg.
Omdat de Simo geschikt is voor stopcontacten van 100-240 V,
kun je je laptop bovendien overal ter wereld opladen.

Universeel
Omdat er veel verschillende laptopfabrikanten zijn, is de Trust
Simo zodanig ontworpen dat de oplader voor de meeste
laptops op de markt kan worden gebruikt. Deze oplader
wordt geleverd met verschillende aansluitingen die geschikt
zijn voor laptops van de meeste fabrikanten. Als er een
aansluiting ontbreekt, kun je die waarschijnlijk gratis
aanvragen door contact op te nemen met onze helpdesk
via www.trust.com/23925/freeconnector.
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Simo Ultra-slim 70W Universal Laptop Charger
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

23 mm

Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

131 mm

Total weight

340 g

Weight of main unit

340 g

Power source

Wall socket

Compatible Brands

Acer, Asus, Compaq, Dell,
Fujitsu, HP, IBM, LG, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung, Toshiba

19

INPUT
Power plug type

EU

Input power

100Vac-240Vac, 1.1A max,
50Hz/60Hz

PROTECTION
Protections

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

COMPATIBILITY
Laptop voltage range

19 - 19 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

OUTPUT
Voltage setting

Fixed

Output voltage

Max output amperes

3.68 A

Total max output power 70 Watt
(W)

FEATURES
Number of
8
tips/connectors included
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Free Tip / Connector
Service available

True
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