
 

 

Philips
Nätadapter till bärbar 
dator

SPJ7100
Klara, färdiga, ladda

med automatisk spänning
Din bärbara dator måste vara laddad hela tiden. Med Philips bärbara strömadapter för 
bärbar dator kan du göra det på nolltid, var du än är. Den passar perfekt i Philips fodral 
för bärbar dator.

Riktigt bärbar
• Klämma för adapter- och nätkontakt
• Den får enkelt plats i fodralet för bärbar dator
• Får plats i fodralet för bärbar dator

Ta det lugnt, ladda din bärbara dator överallt
• Automatisk spänningsjustering
• Universalkontakter som passar de flesta bärbara datorer

Riktigt enkelt
• LED-indikator som visar om strömmen är på eller av
• Lindbar kabel för längdjustering

Tänk på miljön
• Låg strömförbrukning i standbyläge



 Automatisk spänningsjustering

Din bärbara dator måste alltid vara laddad. Tack vare 
Philips bärbara nätadapter till bärbar dator kan du 
ladda den var och när som helst. Det är bara att 
ansluta den till eluttaget var du än befinner dig med 
den högra kontakten och ansluta den direkt till din 
dator utan att själv behöva justera nätspänningen så 
att den passar för just din dator.

Får plats i fodralet för bärbar dator

Philips bärbara nätadapter till bärbar dator får enkelt 
plats i Philips fodral för bärbar dator. Philips fodral 
för bärbar dator har en specialutformad ficka för 
nätadaptern till din bärbara dator och många andra 
fack som håller alla tillbehör på plats.

Kabelhantering

Med en lindbar kabel kan du justera kabellängden 
efter dina behov (upp till 3 meter). Du kan även lagra 
kabeln inuti vilket gör den riktigt lätt att bära med sig.
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Funktioner

* Mer information om hjälp med val av kontakter hittar du i 
kontaktlistan i hållaren för kontakter, snabbstartguiden 
(specifikationstabellen för datorkontakter), broschyren eller på 
www.philips.com (sök > SPJ7100).

* För att förhindra skador på din bärbara dator ska du välja den 
kontakt som passar datormodellen.

* Den här produkten är endast avsedd för försäljning utanför USA
mångsidiga prestanda • Effekt: 65 W max
•

Tillbehör
• Uttag för adapter: Kontakterna är kompatibla med 

de flesta märken för bärbara datorer
• kablar: Lindbara AC- och DC-kablar
• Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide

Anslutningar
• Kabellängd: upp till 3 meter

Power input
• Spänning: 100–240 V

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

TravelMate, TravelMate Timeline
• Asus: Företag, multimedieunderhållning, 

specialversion VX1, överlägsen rörelsefrihet, 

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

Uteffekt
• Ström: 3 420 mA, 4 100 mA
• Spänning: 16 V, 19 V
Publiceringsdatum  
2018-03-30

Version: 1.1.6

12 NC: 8670 000 63475
EAN: 87 12581 54734 9

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Nätadapter till bärbar dator

http://www.philips.com

