
 

 

Philips
Draagbare 
notebookadapter

SPJ7100
Ongelimiteerd opladen

met automatische voltageregeling
Uw notebook moet natuurlijk altijd opgeladen zijn. Dankzij deze draagbare Philips-
adapter kunt u uw notebook overal en altijd opladen. Past perfect in elke notebooktas.

Draagbaar, dus handig
• Bevestiging voor stekker van adapter/netsnoer
• Past precies in uw notebooktas
• Past in uw notebooktas

Uw notebook echt overal opladen
• Automatisch voltage
• Universele aansluitingen, geschikt voor de meeste notebooks

Gebruiksvriendelijk
• Het LED-lampje geeft de vermogensstatus weer
• Opwindbare kabel voor aanpasbare lengte

Energiezuinig
• Laag energieverbruik in de stand-bymodus



 Automatisch voltage

Uw notebook moet natuurlijk altijd opgeladen zijn. 
Dankzij de draagbare Philips-notebookadapter kan 
dat overal en altijd. Steek de adapter gewoon in een 
stopcontact en sluit hem met de juiste opzetstekker 
direct aan op uw notebook zonder u druk te hoeven 
maken om het uitgangsvermogen.

Past in uw notebooktas

De draagbare Philips-notebookadapter past perfect 
in de Philips-notebooktas. De Philips-notebooktas 
heeft naast een speciaal vak voor de 
notebookadapter nog een aantal andere vakken om 
de rest van uw accessoires in op te bergen.

Kabelbeheer

Met de opwindbare kabel kunt u de lengte van de 
kabel naar wens aanpassen (maximaal 3 meter) en de 
kabel binnenin opbergen om de adapter gemakkelijk 
mee te nemen.
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Kenmerken

* Selecteer de juiste opzetstekker aan de hand van de lijst met 
opzetstekkers die bij de stekkerhouder is geleverd, de snelstartgids 
(tabel met specificaties voor opzetstekkers) of de folder, of ga naar 
www.philips.com (zoek op 'SPJ7100').

* Voorkom ongewenste schade aan uw notebook. Selecteer de juiste 
opzetstekker voor uw model notebook.

* Dit product is alleen bedoeld voor verkoop buiten de VS
performance •
Accessoires
• Adapter: Opzetstekkers compatibel met meeste 

notebooks
• Kabels: Opwindbare AC- en DC-kabels
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding

Connectiviteit
• Kabellengte: maximaal 3 meter

Ingangsvermogen
• Voltage: 100 - 240 V

Compatibiliteit
• Acer: Aspire, Aspire timeline, Extensa, Ferrari, 

TravelMate, TravelMate timeline
• Asus: Business, Multimedia entertainment, Special 

edition VX1, Superior mobility, Versatile 

• Dell: Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, 
Vostro, XPS

• Fujitsu: Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, 
Stylistic

• HP: Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, 
Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, 
Touchsmart

• Lenovo: B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, 
ThinkPad X

• MSI: Classic, Entertainment, Wind netbook
• Toshiba: Portege, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Uitgangsvermogen
• Stroom: 3420 mA, 4100 mA
• Voltage: 16 V, 19 V
• Vermogen: max. 65 W
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