
 

 

Philips
Prenosný napájací adaptér 
pre netbook

SPJ5100
Pripraviť sa, pozor, nabíjame

s automatickým nastavením napätia
Svoj netbook musíte mať vždy nabitý. Prenosný napájací adaptér Philips pre netbooky sa 
o to vždy postará, nech sa nachádzate kdekoľvek. Nielen že sa zmestí do vašej tašky na 
netbook, rovnako dobre sa zmestí aj do tašky na netbook Philips.

Som naozaj prenosný
• Hladko vkĺznem do vašej tašky na netbook
• Dokonalý pre tašky na netbook Philips
• Spona na zástrčku adaptéra a napájacie koncovky

Zbavte sa starostí a nabíjajte svoj netbook kdekoľvek
• Automatické nastavenie elektrického napätie pre netbooky
• Univerzálne konektory vhodné pre väčšinu netbookov

Vskutku jednoduchý
• Namotávací kábel s nastavením dĺžky
• LED indikátor zobrazuje stav zapnutia

Ekologický rozmer
• Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime



 Automatické napätie

Netbook musíte mať vždy nabitý. Prenosný napájací 
adaptér Philips pre netbook vám to zakaždým 
umožní, nech už ste kdekoľvek. Stačí ho pripojiť do 
elektrickej siete pomocou správnej koncovky a 
priamo do netbooku bez starostí s nastavovaním 
napájania vhodného pre váš netbook.

Vojdem sa do vašej tašky na netbook
Univerzálny dizajn káblového a napájacieho adaptéra 
vám umožní ľahko prenášať tento napájací adaptér 
pre netbook.

Pre tašky na netbook Philips

Prenosný napájací adaptér pre netbook značky 
Philips vám nielen vojde do tašky na netbook, ale 
ľahko vkĺzne aj do tašky pre netbook značky Philips. 
Taška pre netbook Philips má špeciálny navrhnuté 
vrecko na nosenie napájacieho adaptéra pre netbook 
a veľa priečinkov, kde si môžete odkladať 
príslušenstvo.

Správa káblov

Namotávací kábel umožňuje nastavovať dĺžku podla 
vašich potrieb (až do 3 metrov). Taktiež umožňuje 
odložiť kábel dovnútra a dosiahnuť tak maximálnu 
prenosnosť.
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Hlavné prvky

* Pri výbere správnej koncovky sa riaďte podľa zoznamu koncoviek na 
držiaku koncoviek konektorov, Stručnej úvodnej príručky (tabuľka 
špecifikácií koncoviek pre netbook), letáku alebo si pozrite lokalitu 
www.philips.com (vyhľadajte > SPJ5100).

* Aby nedošlo k poškodeniu netbooku, vyberte správnu koncovku pre 
zodpovedajúci model netbooku.

* Výrobca tohto produktu (SPJ5100) nezodpovedá za škody vzniknuté 
v prípade jeho nesprávneho používania.
• Compaq Mini: 700, 702 a 730 • Napätie: 10,5 V, 12 V, 19 V
•

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Rýchla inštalačná príručka

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: až 3 metre

Príkon
• Napätie: 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
• Asus Seashell: 1005, 1008 a 1101
• BenQ Joybook: U101, U102, U103, U121 a U131

• Dell Inspiron Mini: Série 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: Série 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

Výstupný výkon
• Prúd: Max 2500 mA, 2100 mA
• Príkon: Max. 40 W
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