
 

 

Philips
Strømadapter til bærbar 
netbook

SPJ5100
Klar, parat, oplad

med automatisk spænding
Du skal kunne oplade din netbook når som helst. Strømadapteren til den bærbare netbook 
fra Philips gør det muligt for dig at gøre det til hver en tid, ligegyldigt hvor du er. Den passer 
ikke bare ned i din netbook-taske, den passer også perfekt til netbook-tasken fra Philips.

Jeg er virkelig bærbar
• Jeg passer nemt ned i din netbook-taske
• Passer perfekt til netbook-tasken fra Philips
• Clip til adapterstikket og strømstikspidserne

Tag det roligt, du kan oplade din netbook overalt
• Automatisk tilpasning af spænding til netbooks
• De universelle stik passer til de fleste netbooks

Virkelig nemt
• Oprullet kabel til justering af længde
• LED viser tænd/sluk-status

Bliv grøn med mig
• Lavt strømforbrug i standby-tilstand



 Automatisk spænding

Din netbook skal altid være opladet. Strømadapteren 
til den bærbare netbook fra Philips gør det muligt til 
enhver tid, hvor du end befinder dig. Du sætter den 
bare i stikkontakten hvor som helst med den rigtige 
stikspids og direkte i din netbook uden at skulle 
bekymre dig om at justere spændingen, så den passer 
til din personlige netbook.

Passer ned i din netbook-taske
Alt-i-et "kabel og strømadapter"-design gør det 
muligt at have strømadapteren til den bærbare 
netbook med dig.

Passer til netbook-tasken fra Philips

Strømadapteren til den bærbare netbook fra Philips 
passer ikke bare ned i din netbook-taske, den passer 
også perfekt til netbook-tasken fra Philips. Netbook-
tasken fra Philips har en specielt designet lomme til 
strømadapteren til din netbook samt mange rum, så 
du kan holde orden i dit tilbehør.

Kabelføring

Med det oprullede kabel kan længden justeres efter 
behov (op til tre meter). Det giver også mulighed for 
at opbevare kablet indeni for optimal bærbarhed.
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Vigtigste nyheder

* Se listen med spidser på stikspidsholderen, Lynhåndbogen (tabel med 
specifikationer for stikspidser til netbook), folderen, eller gå ind på 
www.philips.com (søg > SPJ5100) for korrekt valg af stikspids.

* For at undgå skade på din netbook skal du vælge den rigtige stikspids, 
der passer til den tilsvarende netbook-model.

* Producenten af dette produkt (SPJ5100) er ikke ansvarlig for 
følgeskader opstået ved forkert brug.
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 og U131 • Spænding: 10,5 V, 12 V, 19 V
•

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide
• Adapterstik: Spidserne er kompatible med de fleste 

netbook-mærker
• Kabler: Oprullede AC- og DC-kabler

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: op til tre meter

Strømindtag
• Spænding: 100-240 V

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

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

og MK90
• Asus Seashell: 1005, 1008 og 1101

• Compaq Mini: 700, 702 og 730
• Dell Inspiron Mini: Serierne 9, 9n, 910, 10, 10V og 

12
• Fujitsu: M1010 og M2010
• Gigabyte: M912, M1022, S1024 og T1028
• HP Mini: 110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 

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

N310 og N510
• Toshiba: NB100, NB105 og NB200

Udgangseffekt
• Spænding: 2500 mA, 2100 mA maks.
• Strøm: 40 W maks.
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