
 

 

Philips
Transformador do 
computador portátil

SPJ7100
A postos, preparar, carregar

com voltagem automática
Tem de ter sempre o seu portátil carregado. O transformador para computador portátil da Philips 
permite-lhe carregá-lo em qualquer altura e em qualquer lugar. Além de caber no seu saco para 
computador portátil, também se adapta na perfeição ao saco para computador portátil da Philips.

Sou verdadeiramente portátil
• Clipe para ficha do transformador e pontas do conector
• Adapta-se perfeitamente ao seu saco para portátil
• Cabe no seu saco para portátil

Esteja descansado, carregue o seu portátil em qualquer lugar
• Voltagem automática
• Os conectores universais são adequados à maioria dos portáteis

Muito simples
• LED indica o estado ligado/desligado da alimentação
• Cabo de enrolar para ajustar o comprimento

Sou ecológico
• Baixo consumo de energia no modo de espera



 Voltagem automática

Precisa de ter o seu portátil sempre carregado. O 
transformador para computador portátil da Philips 
permite-lhe fazê-lo em qualquer altura e em 
qualquer lugar. Basta ligar o transformador à 
corrente eléctrica em qualquer lugar, com a ponta 
certa, e ligá-lo directamente ao computador portátil, 
sem ter de se preocupar com o ajuste da potência ao 
seu computador portátil.

Cabe no seu saco para portátil

O transformador para portátil da Philips cabe no seu 
saco para computador e, além disso, adapta-se 
perfeitamente ao saco para computador da Philips. 
O saco para computador portátil da Philips tem um 
bolso concebido especificamente para transportar o 
seu transformador para computador e muitos 
compartimentos para manter os seus acessórios no 
lugar.

Arrumação de cabos

Com o cabo de enrolar, o comprimento do cabo 
pode ser ajustado de acordo com as suas 
necessidades (até 3 metros). Isto também lhe 
permite guardar o cabo no interior para melhor 
portabilidade.
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Destaques

* Consulte a lista de pontas no suporte das pontas do conector, no 
Manual de início rápido (tabela de especificação de pontas para 
computador portátil), no panfleto ou procure em www.philips.com 
(procurar > SPJ7100) a selecção de pontas correcta.

* Para evitar danos no computador portátil, seleccione a ponta 
correcta que corresponda ao modelo do computador portátil.

* Este produto destina-se a ser comercializado apenas fora dos EUA
performance • Alimentação: Máx. 65 W
•

Acessórios
• Ficha adaptadora: Pontas compatíveis com a 

maioria das marcas de portáteis
• Cabos: Cabos de enrolar de CA e CC
• Acessórios incluídos: Guia de instalação rápida

Conectividade
• Comprimento do cabo: até 3 metros

Entrada de corrente
• Voltagem: 100-240 V

Compatibilidade
• 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: Portégé, Satellite, Satellite Pro
• Sony: VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
• Samsung: P, Q, R, X

Potência de saída
• Corrente: 3420 mA, 4100 mA
• Voltagem: 16 v, 19 v
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