
i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W 

i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W 1x
USB port s 11 notebook konektory pro
Acer Asus Compaq Dell HP IBM Lenovo
Sony Toshiba Fujitsu

 
POPIS PRODUKTU

Tento univerzální napájecí adaptér s výkonem 90 W je výbornou volbou pro napájení téměř jakéhokoliv
notebooku nebo jiného zařízení požadujícího napětí v rozmezí DC 5 V – 20 V. Nastavení výstupního napětí se
provádí automaticky pomocí konektorů. Výhodou je dodatečný výstup USB typ A = DC 5 V / max. 1 A, který lze
použít pro napájení většiny zařízení s USB rozhraním (např. MP3 přehrávače, Bluetooth hands-free, digitální
rámečky, většina mobilních telefonů, navigace, tablety atd.).

V případě, že ztratíte konektor určený k napájení Vašeho zařízení, společnost i-tec Technologies s.r.o. nabízí
bezplatné zaslání náhradního konektoru. Dále můžeme na vyžádání zaslat konektory uvedené v tabulce níže,
které nejsou součástí balení. V tomto případě nás kontaktujte e-mailem na info@i-tec.cz, kde uveďte
požadovaný typ konektoru a adresu pro zaslání.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2 A
Výstupní výkon (max.): 90 W (85 W pro konektor, 5 W pro USB port)
Účinnost: více než 86%
Výstupní napětí: DC 9,5-20 V (DC 9.5V/12V/14V/15V/16V/18V/18.5V/19V/19.5V/20V) v závislosti na
připojeném konektoru, pro USB port max. DC 5,25 V
Výstupní proud pro DC 9,5-20 V: max. 6 A
Výstupní proud pro 5 V USB typ A: max. 1 A
Ochrana proti: přepětí, přehřátí, dále pojistka na vstupu, proudové omezení, proti zkratu
Antistatický obal s odolností proti vyšším teplotám
Rozměry produktu 134,5 x 67,5 x 18 mm
Hmotnost produktu 260 g
Rozměry balení 153 x 233 x 53 mm
Hmotnost balení 518 g

  OBSAH BALENÍ 

1x Univerzální napájecí adaptér 90 W s výstupním kabelem (110 cm)
1x Síťový kabel (150 cm)
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1x Uživatelský manuál
11x Konektor pro připojení napáječe k notebooku nebo jinému zařízení

PŘEHLED NABÍZENÝCH KONEKTORŮ

Níže je aktuální seznam konektorů obsažených v základním balení napájecího adaptéru. Notebooky kompatibilní
s uvedenými konektory budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

* Aktualizováno: srpen 2017

V případě, že ztratíte konektor určený k napájení Vašeho zařízení, společnost i-tec Technologies
s.r.o. nabízí bezplatné zaslání náhradního konektoru. Dále můžeme na vyžádání zaslat konektory
uvedené v tabulce níže, které nejsou součástí balení. V tomto případě nás kontaktujte e-mailem na
info@i-tec.cz, kde uveďte požadovaný typ konektoru a adresu pro zaslání. 
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SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

SLPA90W i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W
EAN: 8595611700453

SLPA90WUK i-tec Ultra Slim Power Adapter 90W
EAN: 8595611702310

Hardware

Porty

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační
systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje
automaticky.

Další vlastnosti

Barva Black

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 134,5 x 67,5 x 18 mm

Váha produktu (bez obalu) 260 g

Váha produktu (vč. obalu) 518 g

Rozměry balení (DxŠxV) 153 x 233 x 53 mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

1x Univerzální napájecí adaptér 90 W s výstupním kabelem (110 cm)

1x Síťový kabel (150 cm)

1x Uživatelský manuál

11x Konektor pro připojení napáječe k notebooku nebo jinému zařízení

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 

Aktualizováno 26.7.2018
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