
 

 

Philips
Strømadapter for bærbar 
PC

SPJ7100
Klar, ferdig, lad

med automatisk spenning
Du må passe på at den bærbare PCen er ladet til enhver tid. Og med Philips' strømadapter 
for bærbar PC kan du gjøre akkurat det, hele tiden, hvor du enn er. Den får fint plass i vesken 
til den bærbare PCen, og den passer også perfekt i Philips' veske for bærbar PC.

Jeg kan tas med overalt
• Klemme til adapterplugg og strømtupper
• Jeg passer perfekt i vesken for den bærbare PCen
• Får plass i vesken for den bærbare PCen

Ta det med ro, og lad den bærbare PCen hvor som helst
• Automatisk spenningstilpasning
• Universelle kontakter passer til de fleste bærbare PCer

Utrolig enkelt
• Lampe som viser om strømmen er av eller på
• Omslagskabel for justering av lengden

Jeg hjelper deg å bli miljøvennlig
• Lavt strømforbruk i standby-modus



 Automatisk spenningstilpasning

Du må sørge for at den bærbare PCen er ladet til 
enhver tid. Og med Philips' strømadapter for bærbar 
PC kan du gjøre akkurat det, hele tiden, hvor du enn 
er. Bare plugg den i et strømuttak hvor som helst 
med den høyre kontakten og direkte til den bærbare 
PCen, uten å måtte tenke på å justere 
strømtilførselen slik at den passer til den bærbare 
PCen din.

Får plass i vesken for den bærbare PCen

Philips' strømadapter for bærbar PC passer ikke bare 
i vesken for den bærbare PCen, men den passer også 
perfekt i Philips' veske for bærbar PC. Sistnevnte har 
en spesialdesignet lomme du kan oppbevare 
strømadapteren i, samt mange rom til oppbevaring 
av tilbehør.

Kabelhåndtering

Med en omslagskabel kan kabellengden justeres etter 
behov (opptil 3 meter). Du kan også oppbevare 
kabelen inni, noe som gjør den svært bærbar.
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Høydepunkter

* Se listen over tilkoblingstupper i holderen for tilkoblingstupper, 
hurtigstartveiledningen (spesifikk tabell for tips for bærbar-PC), 
brosjyren, eller se www.philips.com (søk etter > SPJ7100) for valg av 
riktig tupp.

* For å forhindre skade på den bærbare PCen er det viktig at du velger 
den tuppen som samsvarer med den bærbare PC-modellen din.

* Dette produktet er bare beregnet for salg utenfor USA
ytelse • Drift: 65 W maks.
•

Tilbehør
• Adapterkontakt: Kompatibel med de fleste 

produsenter av bærbare PCer
• Ledninger: AC- og DC-omslagskabler
• Vedlagt tilbehør: Hurtiginstallasjonsguide

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: opptil 3 meter

Strøminngang
• Spenning: 100–240 V

Kompatibilitet
• Acer: Aspire, Aspire Timeline, Extensa, Ferrari, 

TravelMate, TravelMate Timeline
• Asus: Forretninger, multimedieunderholdning, 

spesialutgave VX1,førsteklasses mobilitet, allsidig 

• 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: Klassisk, underholdning, Wind-nett-PC
• Toshiba: Portege, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Strømutgang
• Gjeldende: 3420 mA, 4100 mA
• Spenning: 16 V, 19 V
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