
 

 

Philips
Przenośny zasilacz do 
laptopów

SPJ7100
Przygotuj, ustaw, ładuj

z automatyczną regulacją napięcia
Chcesz mieć możliwość ładowania swojego laptopa w każdym momencie? Przenośny 
zasilacz do laptopów firmy Philips sprawia, że jest to możliwe. Pasuje doskonale do każdej 
torby do laptopa, włącznie z torbami firmy Philips.

Naprawdę przenośny
• Zacisk do wtyczki zasilacza i złącz zasilających
• Doskonale pasuje do torby na laptopa
• Pasuje do torby na laptopa

Odpocznij i ładuj laptopa, gdzie tylko chcesz
• Automatyczna regulacja napięcia
• Uniwersalne złącza pasują do większości laptopów

Bardzo prosta obsługa
• Wskaźnik LED pokazuje stan zasilania
• Elastyczny przewód o regulowanej długości

Postaw na ekologię
• Niski pobór mocy w trybie gotowości



 Automatyczna regulacja napięcia

Chcesz mieć pewność, że Twój laptop będzie zawsze 
naładowany? Przenośny zasilacz do laptopów firmy 
Philips sprawia, że jest to możliwe. Wystarczy 
podłączyć go do laptopa i sieci elektrycznej za 
pomocą właściwych wtyczek, nie martwiąc się o 
ustawienie odpowiedniej mocy.

Pasuje do torby na laptopa

Przenośny zasilacz do laptopów firmy Philips idealnie 
mieści się w torbie na laptopa i doskonale do niej 
pasuje. Torbę na laptopa firmy Philips wyposażono w 
specjalną kieszeń na zasilacz oraz wiele innych 
kieszonek na akcesoria.

Zarządzanie przewodami

Długość przewodu można dostosować (maks. do 3 
metrów). Można go również zwinąć i przechowywać 
wewnątrz urządzenia.
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Zalety

* Informacje dotyczące właściwych złączy można znaleźć na liście 
dostępnych złączy na uchwycie końcówek złącza, w skróconej 
instrukcji obsługi (tabela danych technicznych złączy do laptopów), w 
broszurce lub na stronie www.philips.com (Wyszukaj > SPJ7100).

* Aby zapobiec uszkodzeniu laptopa, wybierz złącze pasujące do 
odpowiedniego modelu.

* Niniejszy produkt przeznaczony jest do sprzedaży wyłącznie poza 
obszarem USA
Performance • Zasilanie: 65 W (maks.)
•

Akcesoria
• Przejściówka: Złącza zgodne z większością marek 

laptopów
• Przewody: Elastyczne przewody zasilające AC i DC
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: do 3 metrów

Wejście zasilania
• Napięcie: 100–240 V

Zgodność
• Acer: Aspire, Aspire Timeline, Extensa, Ferrari, 

TravelMate, TravelMate Timeline
• Asus: Business, Multimedia Entertainment, Special 

Edition VX1, Superior Mobility, Versatile 

• Dell: Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, 
Vostro, XPS

• Fujitsu: Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, 
Stylistic

• HP: Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, 
Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, 
Touchsmart

• Lenovo: B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, 
ThinkPad X

• MSI: Classic, Entertainment, Wind Netbook
• Toshiba: Portege, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Moc wyjściowa
• Prąd: 3420 mA, 4100 mA
• Napięcie: 16 V, 19 V
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