
 

 

Philips
Transformador para 
netbook portátil

SPJ5100
A postos, preparar, carregar

com voltagem automática
Precisa de ter o seu netbook sempre carregado. O transformador para netbook portátil 
da Philips permite-lhe carregamentos a qualquer altura e em qualquer lugar. Para além de 
caber no seu saco para netbook, adapta-se na perfeição ao saco para netbook da Philips.

Sou verdadeiramente portátil
• Adapta-se perfeitamente ao seu saco para netbook
• Adapta-se perfeitamente ao saco para netbook da Philips
• Clipe para ficha do transformador e pontas do conector

Esteja descansado, carregue o seu netbook em qualquer lugar
• Ajuste automático da voltagem para netbooks
• Os conectores universais são adequados à maioria dos netbooks

Muito simples
• Cabo de enrolar para ajustar o comprimento
• LED indica o estado ligado/desligado da alimentação

Sou ecológico
• Baixo consumo de energia no modo de espera



 Voltagem automática

Precisa de ter o seu netbook sempre carregado. O 
transformador para netbook portátil da Philips 
permite-lhe fazê-lo em qualquer altura e em 
qualquer lugar. Basta liga o transformador à corrente 
eléctrica em qualquer lugar, com a ponta certa, e 
ligá-lo directamente ao netbook, sem ter de se 
preocupar com o ajuste da potência ao seu netbook.

Cabe no seu saco para netbook
Design completo de "cabo e transformador" 
permitem-lhe transportar o transformador para 
netbook portátil para todo o lado.

Adapta-se ao saco para netbook da 
Philips

O transformador para netbook portátil da Philips 
cabe no seu saco para netbook e, além disso, adapta-
se perfeitamente ao saco para netbook da Philips. O 
saco para netbook da Philips tem um bolso 
concebido especificamente para transportar o seu 
transformador para netbook e muitos 
compartimentos para manter os seus acessórios no 
lugar.

Arrumação de cabos

Com o cabo de enrolar, o comprimento do cabo 
pode ser ajustado de acordo com as suas 
necessidades (até 3 metros). Isto também lhe 
permite guardar o cabo no interior para a melhor 
portabilidade.
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Destaques

* Consulte a lista de pontas no suporte das pontas do conector, no 
Guia de início rápido (Tabela de especificação de pontas para 
netbook), no panfleto ou procure em www.philips.com (pesquisar > 
SPJ5100) a selecção de pontas correcta.

* Para evitar danos no netbook, seleccione a ponta correcta que 
corresponde ao modelo do netbook.

* O fabricante deste produto (SPJ5100) não é responsável pelos danos 
resultantes da sua utilização incorrecta.
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 e U131 •
Acessórios
• Acessórios incluídos: Guia de instalação rápida
• Ficha adaptadora: Pontas compatíveis com a 

maioria das marcas de netbooks
• Cabos: Cabos de enrolar de CA e CC

Conectividade
• Comprimento do cabo: até 3 metros

Entrada de corrente
• Voltagem: 100-240 V

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

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

e MK90
• Asus Seashell: 1005, 1008 e 1101

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

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

N310 e N510
• Toshiba: NB100, NB105 e NB200

Potência de saída
• Corrente: máx. 2500 mA, 2100 mA
• Alimentação: máx. 40 W
• Voltagem: 10,5 V, 12 V, 19 V
Data de publicação  
2018-03-30

Versão: 2.0.6

12 NC: 8670 000 58941
EAN: 87 12581 52003 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com

Especificações
Transformador para netbook portátil

http://www.philips.com

