
 

 

Philips
Zasilacz do przenośnego 
netbooka

SPJ5100
Przygotuj, ustaw, ładuj

z automatyczną regulacją napięcia
Chcesz mieć możliwość ładowania swojego netbooka w każdym momencie? Zasilacz do 
przenośnych netbooków firmy Philips sprawia, że jest to możliwe. Pasuje doskonale do 
każdej torby do netbooka, włącznie z torbą firmy Philips.

Naprawdę przenośny
• Doskonale pasuje do torby na netbooka
• Doskonale pasuje do torby na netbooka firmy Philips
• Zacisk do wtyczki zasilacza i złącz zasilających

Odpocznij i ładuj netbooka, gdzie tylko chcesz
• Automatyczna regulacja napięcia do netbooków
• Uniwersalne złącza pasują do większości netbooków

Bardzo prosta obsługa
• Elastyczny przewód o regulowanej długości
• Wskaźnik LED pokazuje stan zasilania

Postaw na ekologię
• Niski pobór mocy w trybie gotowości



 Automatyczna regulacja napięcia

Baterie netbooka muszą być zawsze naładowane. 
Zasilacz do netbooka firmy Philips pozwala na 
ładowanie baterii w trybie ciągłym w dowolnym 
miejscu. Wystarczy podłączyć prawe złącze zasilacza 
do dostępnej sieci elektrycznej, a drugie do 
netbooka. Nie jest konieczne ustalanie poziomu 
mocy zasilania netbooka.

Pasuje do torby na netbooka
Uniwersalna konstrukcja typu „przewód plus 
zasilacz” pozwala nosić zasilacz do netbooka ze sobą.

Pasuje do torby na netbooka firmy 
Philips

Zasilacz do netbooka firmy Philips idealnie mieści się 
w torbie na netbooka i wspaniale do niej pasuje. 
Torba na netbooka firmy Philips ma specjalną kieszeń 
do zasilacza oraz wiele innych kieszonek na 
akcesoria.

Zarządzanie przewodami

Długość przewodu można dostosować (maks. do 3 
metrów). Można go również zwinąć i przechowywać 
wewnątrz urządzenia.
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Zalety

* Informacje dotyczące właściwych złączy można znaleźć na liście 
dostępnych złączy na uchwycie końcówek złącza, w skróconej 
instrukcji obsługi (tabela danych technicznych złączy do netbooka), w 
broszurce lub na stronie www.philips.com (Wyszukaj > SPJ5100).

* Aby zapobiec uszkodzeniu netbooka, wybierz złącze pasujące do 
odpowiedniego modelu netbooka.

* Producent tego urządzenia (SPJ5100) nie odpowiada za uszkodzenia 
wynikające z nieodpowiedniego korzystania z produktu.
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 i U131 •
Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji
• Przejściówka: Złącza zgodne z większością marek 

netbooków
• Przewody: Elastyczne przewody zasilające AC i DC

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: do 3 metrów

Wejście zasilania
• Napięcie: 100–240 V

Zgodność
• Acer Aspire One: AOD150, A110, A150, D150, 

D250, Pro531 i 751
• Asus: N10
• Asus Eee PC: 900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 

i MK90
• Asus Seashell: 1005, 1008 i 1101

• Compaq Mini: 700, 702 i 730
• Dell Inspiron Mini: 9, 9n, 910, 10, 10V i seria 12
• Fujitsu: M1010 i M2010
• Gigabyte: M912, M1022, S1024 i T1028
• HP Mini: 110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 

i 1120
• HP Mini Note: 2133, 2140 i 5101
• Kohjinsha: Seria SA1F00 i SH811
• Lenovo IdealPad: S9, 10, 10-2 i 12
• LG Xnote: X100, X110, X120 i X130
• MSI Wind NB: U90, U100 i U115
• Samsung: NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, 

N310 i N510
• Toshiba: NB100, NB105 i NB200

Moc wyjściowa
• Prąd: Maks. 2500 mA, 2100 mA
• Zasilanie: Maks. 40 W
• Napięcie: 10,5 V, 12 V, 19 V
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