
 

 

Philips
Voedingsadapter voor 
draagbaar netbook

SPJ5100
Ongelimiteerd opladen

met automatische voltageregeling
Uw netbook moet natuurlijk altijd opgeladen zijn. Dankzij deze draagbare Philips-adapter 
kunt u uw netbook overal en altijd opladen. Past perfect in elke netbooktas.

Draagbaar, dus handig
• Past precies in uw netbooktas
• Past precies in een Philips-netbooktas
• Bevestiging voor stekker van adapter/netsnoer

Uw netbook echt overal opladen
• Voltage automatisch aanpassen voor netbooks
• Universele aansluitingen, geschikt voor de meeste netbooks

Gebruiksvriendelijk
• Opwindbare kabel voor aanpasbare lengte
• Het LED-lampje geeft de vermogensstatus weer

Energiezuinig
• Laag energieverbruik in de stand-bymodus



 Automatisch voltage

U wilt dat uw netbook altijd opgeladen is. Dankzij de 
draagbare Philips-netbookadapter kan dat overal en 
altijd. Steek de adapter gewoon in een stopcontact 
en sluit hem met de juiste opzetstekker direct aan op 
uw netbook zonder dat u zich druk hoeft te maken 
om het uitgangsvermogen.

Past in uw netbooktas
Dankzij het alles-in-een-ontwerp voor de kabel en 
adapter kunt u de draagbare netbookadapter overal 
mee naartoe nemen.

Gemaakt voor een Philips-netbooktas

De draagbare Philips-netbookadapter past niet alleen 
in uw netbooktas, maar past zelfs perfect in de 
Philips-netbooktas. De Philips-netbooktas heeft 
naast een speciaal vak voor de netbookadapter nog 
een aantal andere vakken om de rest van uw 
accessoires in op te bergen.

Kabelbeheer

Met de opwindbare kabel kunt u de lengte van de 
kabel naar wens aanpassen (maximaal 3 meter) en de 
kabel binnenin opbergen om de adapter gemakkelijk 
mee te nemen.
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Kenmerken

* Selecteer de juiste opzetstekker aan de hand van de lijst met 
opzetstekkers die aan de stekkerhouder is bevestigd, de snelstartgids 
(tabel met specificaties voor opzetstekkers) of de folder, of ga naar 
www.philips.com (zoeken > SPJ5100).

* Voorkom ongewenste schade aan uw netbook. Selecteer de juiste 
opzetstekker voor uw model netbook.

* De fabrikant van dit product (SPJ5100) is niet verantwoordelijk voor 
gevolgschade bij verkeerd gebruik.
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 en U131 • Voltage: 10,5 V, 12 V, 19 V
•

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding
• Adapter: Tips compatibel met meeste netbooks
• Kabels: Opwindbare AC- en DC-kabels

Connectiviteit
• Kabellengte: maximaal 3 meter

Ingangsvermogen
• Voltage: 100 - 240 V

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

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

en MK90
• Asus Seashell: 1005, 1008 en 1101

• Compaq Mini: 700, 702 en 730
• Dell Inspiron Mini: 9-, 9n-, 910-, 10-, 10V- en 12-

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

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

N310 en N510
• Toshiba: NB100, NB105 en NB200

Uitgangsvermogen
• Stroom: 2500 mA, max. 2100 mA
• Vermogen: max. 40 W
Publicatiedatum  
2018-03-30

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 58941
EAN: 87 12581 52003 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com

Specificaties
Voedingsadapter voor draagbaar netbook

http://www.philips.com

