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Ultra ince çok amaçlı 70 Watt dizüstü bilgisayar şarj aleti
#23925

Tüm dizüstü bilgisayarlara uygun ultra ince çok amaçlı 70 Watt dizüstü bilgisayar şarj aleti

Key features
• Ultra ince tasarım; çoğu çantaya sığdığından dolayı yanınızda

taşıması kolaydır
• Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Medion, MSI ve

Samsung dizüstü bilgisayarlarla kullanım içindir
• 18-20 volt ve 70W veya altına ihtiyaç duyan dizüstü

bilgisayarlarla uyumludur
• Akıllı koruma sistemi güvenli ve hızlı şarj sağlar
• Dayanıklı, güvenilir, uzun ömürlü & enerji verimliliğine sahip

tasarım
• Seyahat için idealdir; kompakt boyutlu ve 100/240V prizlerle

çalışır

What's in the box
• Dizüstü bilgisayar kablosu dahil şarj aleti
• Güç kablosu
• Dizüstü bilgisayar uçları
• Kullanım kılavuzu
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Gittiğiniz Her Yerde
İş yerleri arasında geçiş yaparken sürekli büyük bir dizüstü
şarj aleti taşımak istemezsiniz. 18-20 V ve 70 W veya daha
düşük güç gerektiren çoğu dizüstü bilgisayar ile uyumlu bu
ultra ince şarj cihazı, her dizüstü bilgisayar çantasına kolaylıkla
sığacak kadar incedir. Yani ofiste çalışmak, evden çalışmak
veya bir müşteriye gitmek arasında geçiş yapmanız
gerektiğinde, yanınızda dizüstü bilgisayarınızın çalışmaya
devam etmesini sağlayacak rahatlıkla taşınabilir bir şarj
cihazınız olacak.

Ultra ince
Trust Simo, 23 mm kalınlığında olmasıyla oldukça kompakttır.
Herhangi dizüstü bilgisayar veya sırt çantasına sığar. Yani bir
müşteriye veya tatile gitmeniz fark etmez, sizi biraz olsun
yavaşlatmayacak. Simo 100-240V duvar prizlerinde
çalıştığından dolayı dizüstü bilgisayarınızı dünyanın her
yerinde şarj edebilirsiniz.

Üniversal
Piyasada bir çok dizüstü bilgisayar imalatçısı var, bu yüzden
Trust Simo piyasadaki çoğu dizüstü ile çalışabilecek şekilde
tasarlanmıştır. Bu şarj aleti bir çok üretici için farklı uçlarla
gelir ve eğer bir ucu bulamıyorsanız,
 www.trust.com/23925/freeconnector adresindeki yarım
masamızdan ücretsiz olarak bulabilirsiniz.
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GENERAL
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

INPUT
Power plug type EU Power source Wall socket

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 Compatible Brands Acer, Asus, Compaq, Dell,

Fujitsu, HP, IBM, LG, Lenovo,
MSI, Medion, Packard Bell,
Samsung, Toshiba

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

OUTPUT
Voltage setting Fixed Output voltage 19

Max output amperes 3.68 A Total max output power
(W)

70 Watt

FEATURES
Number of
tips/connectors included

8 Free Tip / Connector
Service available

True
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