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Zasilacz Movano 19v 7.9a
(7.4x5.0 pin) 150W do HP
Cena

134,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ZZ/HP1979P

Kod producenta

3032

Opis produktu
Nowy zasilacz do laptopa HP Compaq firmy Movano wyposażony został w filtr ferrytowy oraz w doskonałe zabezpieczenia
chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Ładowarki do laptopów HP Compaq 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.

Cable: 3 pin
Certificate: CE, RoHS
Certyfikat: CE, RoHS
Condition: brand new
Dimensions: 167.50 x 85.50 x 41.00 mm
DostawaX: 2022-07-14
Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Input: AC 100-240V
Kabel zasilający: 3 pin
Kompatybilność_kody: HPseria EliteBook
8530P, 8530W, 8540P, 8540W, 8560P, 8560W, 8570W, 8730W,
seria EliteBook Revolve
810 G3,
seria ZBook
15, 15 G1, 15 G2,
seria Docking Station
2008,
HP Compaq
L2311C,
Moc: 150W
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
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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
Output: 19V 7.9A
Plug: Plug with pin in the middle. External diameter 7.4 mm, internal diameter 5.0 mm, length 12 mm.
Power: 150W
Stan: nowy
W zestawie: zasilacz, kabel zasilający, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna
Waga: 692 g
Warranty:
*dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
Weight: 692 g
Wejście: AC 100-240V
Wtyk: Wtyk z bolcem w środku. Średnica zewnętrzna 7.4 mm, średnica wewnętrzna 5.0 mm, długość 12 mm.
Wyjscie: 19V 7.9A
Wymiary: 167.50 x 85.50 x 41.00 mm
Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
Zamiennik: 462603-001, 463954-001, 497288-001, 519333-001, 519333-002, 585010-001, 608429-001, 609943-001,
613156-001, 645509-001, 645509-002, 646212-001, 677763-002, 677763-003, 693707-001, A150A05DL, AL192AA,
AL192AA#ABA, AL192AAR#ABA, HP-A1501A3B1 8SELF, HP-A1501A3B18SELF, HSTNN-CA27, HSTNN-DA27, HSTNNHA09, HSTNN-LA09, PA-1151-03HH
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