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Link do produktu: https://laptopeo.pl/ladowarka-zasilacz-movano-15v-4a-6-3x3-0-toshiba-p-1403.html

ładowarka / zasilacz movano
15v 4a (6.3x3.0) - toshiba
Cena

55,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZZ/TOS154

Kod producenta

175

Opis produktu
Nowy zasilacz do laptopa Toshiba firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia
chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów Toshiba skierowane są
do najbardziej wymagających użytkowników, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu
świadczą uzyskane certyfikaty: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów.
JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM
• Odporność temperaturowa - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz
parametry elektryczne zasilacza.
• Test elektryczny - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi
zasilacza.
• Test przeciwzwarciowy i przepięciowy - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia
oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• Test końcowy - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. W
komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.

Certyfikat: CE, RoHS
Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Kabel zasilający: 2 pin
Kompatybilność_kody: Toshibaseria Libretto
U100,U100-S213,U105,
seria Portege
2000,2010,3015CT,3025CT,3500,3505,4005,4010,7000,7000CT,7000CT-NT,7010,7010CT,7015CT,7020,
7020CT,7020CT-NT,7100,7140CT,7140CT-NT,7200,7200CT,7200CTE,7220CTE,M100,M100-01Q57,
M100-101,M100-106,M100-112,M200,M200-101,M200-102,M200-106,M200-122,M200-152,M200-170,
M200-171,M200-172,M200-173,M200-19T114,M200-19T294,M200-S218TD,M200-S838,M205,M205-S209,
M205-S809,M205-S810,M300,R100,R200-110,R200-113,R200-P1101,R200-P1111,R200-S114,
R200-S2031,R200-S2032,R200-S214,R200-S234,R205,R205-S2062,R205-S209,R400,R400-S4831,
R400-S4832,R400-S4833,R400-S4834,R400-S4835,R400-S4931,R400-S49311,R400-S4933,R500,
R500-S5001X,R500-S5002,R500-S5002X,R500-S5003,R500-S5004,R500-S5005,
seria Satellite
120-146,1400,1410,1415,1800,1805,220CDS,225CDS,2400,2405,2410,2415,2455,2755,2800,2805,305CDS,
315CDS,315CDT,320CDS,320CDT,325CDS,330CDS,330CDT,335CDS,335CDT,4030CDS,4030CDT,4060CDT,
4070CDS,4080CDT,4090XDVD,4100XDVD,5005,5105,5205,A10-5WM,A10-C8M,A10-HVM,A10-REH,
A10-S127,A10-S128,A10-S167,A10-S177,A10-S178,A10-S403D,A10-S503,A10-S513,A120-107,A120-151,
A120-155,A120-159,A120-160,A120-161,A120-184,A120-185,A120-186,A120-187,A120-201,A120-216,
A120-223,A120SE-102,A120SE-163,A120SE-177,A120SE-178,A120SE-179,A120SE-180,A120SE-189,
A120SE-220,A120SE-221,A120SE-237,A120SE-243,A15-S127,A15-S128,A15-S157,A15-S158,M10-S405,
M10-S406,M10-SP405,M30-S309,M30-S3091,M35-S359,M35-S3591,M35-S3592,R10-S613,R10-S802TD,
R10-S804TD,R10-S820,R15-S822,R15-S8222,R15-S829,S1400,S1400-103,S1400-153E,S1400-253S,
S1400-303,S1400-503,S1400-553S,S1400-604,S1400-D07,S1400-S151,S1400-S152,S1405,S1405-S151,
S1405-S152,S1405-S171,S1405-S172,S1700,S1710,S1710CDS,S1715,S1715XCDS,S1730,S1730-S101,
S1730CDT,S1800-S100,S1805,S1805-S154,S1805-S177,S1805-S203,S1805-S204,S1805-S207,
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S1805-S208,S1805-S253,S1805-S254,S1805-S255,S1805-S273,S1805-S274,S1805-S278,S1830-S207,
S1830-S274,S1870,S2800,S2800-S201,S2800-S202,S2800-S210,S2805,S2805-S201,S2805-S202,
S2805-S301,S2805-S302,S2805-S401,S2805-S402,S2805-S503,S2805-S603,U200-112,U200-124,U200-148,
U200-163,U200-165,U200-181,U200-PT3,U200-ST2091,U205,U205-S5002,U205-S5021,U205-S5022,
U205-S5034,U205-S5044,
seria Satellite Pro
400CDT,400CS,405CS,410CDT,410CS,415CS,4200,420CDS,420CDT,425CDS,425CDT,4300,430CDS,430CDT,
4320,435CDS,4360,440CDT,440CDX,445CDT,445CDX,4600,460CDT,460CDX,465CDX,470CDT,480CDT,
490CDT,490XCDT,6000,6100,M10-S405,M10-S406,M15,M15-S405,M15-S406,
seria Tecra
520,520CDT,530,530CDT,550,550CDT,740CDT,750CDM,750CDT,750DVD,780CDM,780DVD,8000,8100,8200,
9000,9100,A1,A2,A8-103,A8-104,A8-106,A8-127,A8-129,A8-130,A8-132,A8-143,A8-150,A8-176,A8-180,A8-183,
A8-185,A8-191,A8-192,A8-193,A8-EZ8311,A8-EZ8312,A8-EZ8411,A8-EZ8412,A8-EZ8413,A8-S8314,
A8-S8414,A8-S8415,A8-ST3612,M1,S1,
Moc: 60W
Opis dodatkowy:
Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :
Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj pod laptopem na naklejce za napisem INPUT
- napięcie V (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na
laptopie
- natężenie prądu A (ampery) powinno być równe lub większe od wartości
podanej na laptopie, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno
obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje laptop
- moc W (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- kształt i wielkość wtyku – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego
przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również
ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy
Stan: nowy
W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Wejście: AC 100-240V
Wtyk: Średnica zewnętrzna 6.3 mm, średnica wewnętrzna 3.0 mm, długość 12.5 mm
Wyjscie: 15V 4A
Wymiary: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
Zamiennik: PA2444U, PA2450U, PA3048U-1ACA, PA3049U-1ACA, PA3080U-1ACA, PA3153U-1ACA, PA3201U-1ACA,
PA3241U-1ACA, PA3241U-2ACA, PA3282U-1ACA, PA3282U-2ACA, PA3377C-2ACA, PA3377E-1ACA, PA3377E-1ACAB,
PA3377E-2ACA, PA3377E-2ACAB, PA5251U
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