
 

 

Philips
Přenosný adaptér napájení 
pro netbook

SPJ5100
Připravit, nastavit a nabít

s automatickou volbou napětí
Netbook potřebujete stále nabitý. Přenosný adaptér napájení pro netbook vám umožní 
stálé napájení, ať jste kdekoli. Vejde se do běžně používané tašky na notebook a dokonale 
se hodí do tašky na netbook společnosti Philips.

Jsem opravdu přenosný
• Snadno se vejde do tašky na netbook
• Dokonale se vejde do tašky na netbook Philips
• Spona na zástrčku a konektory napájení

V klidu odpočívejte a nabíjejte, ať jste kdekoli
• Automatická nastavení napětí pro netbooky
• Univerzální konektory jsou vhodné pro většinu netbooků

Opravdu jednoduché
• Kabel s možností navíjení pro úpravu délky
• Indikátor LED ukazuje stav zapnutí/vypnutí

Se mnou šetříš přírodu
• Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu



 Automatická volba napětí

Netbook potřebujete stále nabitý. Přenosný adaptér 
napájení pro netbook vám umožní stálé napájení, ať 
jste kdekoli. Stačí zapojit zástrčku k síťovému 
napájení tím správným konektorem a připojit ji 
k netbook, aniž byste si museli dělat starosti 
s nastavením napětí pro svůj osobní netbook.

Vejde se do tašky na netbook
Multifunkční design kabelového adaptéru napájení 
umožňuje nosit s sebou přenosný adaptér napájení 
pro netbook.

Vejde se do tašky na netbook Philips

Přenosný adaptér napájení pro netbook Philips se 
vejde do běžně používané tašky na netbook a 
dokonale se hodí do tašky na netbook Philips. Taška 
na netbook Philips má zvlášť navrženou kapsu na 
adaptér napájení pro netbook a řadu přihrádek pro 
uložení příslušenství.

Systém pro uspořádání kabeláže

Díky kabelu s možností navíjení lze délku kabelu 
nastavit podle potřeby (až 3 metry). To umožňuje 
také uložit kabel uvnitř pro co nejlepší přenosnost.
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Přednosti

* Seznam konektorů najdete na držáku konektorů, ve Stručném 
návodu k rychlému použití (v tabulce specifikací konektorů 
netbooků) či příručce nebo výběr správných konektorů naleznete na 
webových stránkách www.philips.com (hledat > SPJ5100).

* Chcete-li zabránit poškození netbooku, vyberte správný konektor 
pro odpovídající model netbooku.

* Výrobce neodpovídá za následnou škodu, pokud je tento výrobek 
(SPJ5100) nesprávně používán.
• Asus Seashell: 1005, 1008 a 1101 • Napětí: 10,5 V, 12 V, 19 V
•

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci
• Konektor adaptéru: Koncovky kompatibilní 

s většinou značek netbooků
• Kabely: Kabely pro střídavý i stejnosměrný proud 

s možností obtočení

Možnosti připojení
• Délka kabelu: až 3 metry

Maximální příkon
• Napětí: 100-240 V

Kompatibilita
• Acer Aspire one: AOD150, A110, A150, D150, 

D250, Pro531 a 751
• Asus: N10
• Asus Eee PC: 900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 

a MK90

• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 a U131
• Compaq Mini: 700, 702 a 730
• Dell Inspiron Mini: Řada 9, 9n, 910, 10, 10V a 12
• Fujitsu: M1010 a M2010
• Gigabyte: M912, M1022, S1024 a T1028
• HP Mini: 110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 

a 1120
• HP Mini Note: 2133, 2140 a 5101
• Kohjinsha: Řada SA1F00 a SH811
• Lenovo IdealPad: S9, 10, 10-2 a 12
• LG Xnote: X100, X110, X120 a X130
• MSI Wind NB: U90, U100 a U115
• Samsung: NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, 

N310 a N510
• Toshiba: NB100, NB105 a NB200

Výstupní výkon
• Proud: Max. 2500 mA, 2100 mA
• Spotřeba: Max. 40 W
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