Notebook Fonte de Alimentação
Model: AK-NU-03
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Código do produto
Tipo de Produto
A Série
Dell® OneWire veriﬁcation
Tensão de alimentação
Consumo de energia
Eﬁciência
Tensão de saída
Regulação automática de tensão de saída
Amperagem de saída
Comprimento do cabo de saída
Conector de saída
Potência máxima
Entrada de energia
Interruptor mecânico

AK-NU-03
Notebook Fonte de Alimentação
Universal
Sim
110-240 V / 50/60 Hz
<2A
> 80 %
18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Sim
max. 5 A
1.2 m
M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M11 20V 7.9x5.5 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm, M20 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M21 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin
90 W
IEC C8
Nada

Aterramento

Sim

Arranque suave

Sim

OVP

Sim

OCP

Sim

OPP

Sim

OTP

Sim

SCP

Sim

Filtro de ferrite

Sim

Conector USB

Sim

Tensão de saída USB

5V/1A

Cabo de alimentação incluídos

Sim

Material

ABS

Cor do produto
Inserções de cores
Cor da luz de fundo
Tela
MTBF
Temperatura
Package
Tamanho do produto (L x W x H)
Tamanho do pacote (L x W x H)

Preto
Cinzenta
LED verde
Nada
100000 h
5 - 50 °C
EcoBox
180 x 75 x 20 mm
265 x 123 x 40 mm

Peso líquido

376 g

Peso bruto

448 g

CE de Conformidade

Sim
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FCC Conformidade

Sim

Conformidade RoHS

Sim

Acessórios incluídos

Cabo AK-RD-01A

Código EAN

5901720132413

Garantia

24 meses
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Descriçao
A Akyga®, entre uma vasta gama de produtos, oferece uma série de fontes de alimentação de notebook de qualidade
premium.
Akyga® AK-NU-03 é uma fonte de alimentação de 90W que é acompanhada por um conjunto de 6 plugues. Plugues diferem
entre si nas dimensões interna e externa e presença do pino. Este tipo de solução é particularmente recomendado para
pessoas que querem fornecer vários modelos de laptops de marcas diferentes, sem ter que comprar e transportar várias
fontes de alimentação. Se necessário, para combinar a fonte de alimentação com uma gama completamente diferente de
produtos, tudo que você tem a fazer é apenas mudar a ﬁcha.
O cabo do adaptador de alimentação está equipado com um núcleo de ferrite de alta qualidade que impede e protege os
dispositivos de qualquer possível corrente de modo e ruído de alta freqüência. Um conjunto de protetores (OVP, OTP, OPP,
SCP e OCP) garante 100% seguro, trabalho estável, tanto o dispositivo alimentado ea fonte de alimentação. Alta eﬁciência
acima de 80% fornece alimentação eﬁciente. A segurança adicional para o equipamento é fornecida pela tecnologia soft
start, que neutraliza o choque do primeiro curso de corrente durante a partida do dispositivo.
O conjunto de seis plugues intercambiáveis inclui:
M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
M15 - 19 V 5.5x1.7 mm
M20 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
M21 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
O conjunto inclui um cabo de alimentação de 1,5 m.
Todas as fontes de alimentação da Akyga estão embaladas em Ecobox ecológico.
Nós encorajamos você a usar o nosso notebook motor de busca adaptador de energia.
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