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Datasheet
Příslušenství FUJITSU Car/Air DC Mini Adapter 80
Příslušenství
Nabijte své baterie kdekoli a kdykoli

Uživatelé, kteří často cestují, potřebují mít možnost nabít svá mobilní zařízení
kdekoliv. Adaptér FUJITSU Car/Air DC Mini Adapter 80 nezvýší hmotnost vašeho
zavazadla, protože patří k nejmenším adaptérům na světě. Váš mobilní systém i
váš telefon můžete nabíjet z jediného zařízení v automobilu či v letadle.
Mobilita

Adaptér Car/Air DC Mini Adapter 80 je ideální pro použití v automobilu a
letadle v případech, kdy je k dispozici 12V elektrická zásuvka.
Stačí vybrat správný konektor a můžete použít nabíječku k nabíjení tabletu
nebo notebooku.
Port USB pro nabíjení mobilních zařízení (například mobilních telefonů)
Zabezpečení

Adaptér je opatřen ochranou pro případ
zkratu
, přepětí
 a poklesu napětí
, svodového proudu a nadměrného zvýšení teploty.
Adaptér Car/Air DC Mini Adapter 80 okamžitě přeruší nabíjení v okamžiku,
kdy napětí v kabelu není ve stanoveném rozmezí. Připojená zařízení jsou tak
chráněna před poškozením.
Spolehlivost

Nejvyšší kvalita a stabilita
Regulace proudu na konstantní hodnotu zajišťuje stabilní nabíjení baterií.
Dodaný kabel EmPower umožňuje nabíjení během letu v letadlech
s potřebnou výbavou
Dva výměnné konektory pro napětí 19 V umožňují nabíjet většinu mobilních
zařízení
Kompatibilní se standardem E-Mark pro použití v motorových vozidlech a
standardem DO-160G pro letectví
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Car/Air DC Mini Adapter 80
Technické parametry
Vyžadované rozhraní

Automobilový konektor pro 12 V (norma SAE J563)
Konektor EmPower pro použití v letadle (v závislosti na leteckém dopravci)

Výstupní charakteristiky

2 výměnné konektory:
pro 19V notebooky Fujitsu (N07) 5,5 x 2,5 x 10,7 mm
pro 19V tablety Fujitsu (N34) 3,5 x 1,35 x 9,6 mm

Konektor a specifikace kabelu

2 výměnné konektory

Barva

Black (černá)

Vyžadované rozhraní

Automobilový konektor pro 12 V (norma SAE J563)
Konektor EmPower pro použití v letadle (v závislosti na leteckém dopravci)

Elektrické parametry
Vstup napájecího zdroje

12 – 15 V, max. 9 A

Výstup napájecího zdroje

19 V, 3,5 A / max. 67 W + 5 V, 2,4 A (USB)

Shoda se standardy
Evropa

CE
CB

USA a Kanada

FCC třída B

Japonsko

VCCI

Pro letecké vybavení a vozidla

DO-160G – podmínky prostředí a testovací postupy pro letecké vybavení
ECE-Regelung No 10, Revision 4 – technické předpisy pro kolová vozidla

Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Rozměry a hmotnost, životní prostředí
Různé

Příručky, ovladače a další podpora:
http://support.ts.fujitsu.com/Index.asp?lng=com&Level1=20955&lnid=8094

Rozměry (Š x H x V)

64 x 49 x 21 mm

Hmotnost

60 g (adaptér do automobilu bez kabelů)

Informace pro objednání
S26391-F2613-L616

EAN: 4053026651486

Záruka
Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in (podle země prodeje)

Záruční podmínky

http://support.ts.fujitsu.com/warranty

Odkaz na web servisu

http://www.fujitsu.com/fts/services/support
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Další informace

Platformová řešení Fujitsu

Další informace

Copyright

Kromě produktu Fujitsu Car/Air DC Mini
Adapter 80, zajišťuje tato společnost řadu
platformových řešení. Tato řešení v sobě
spojují produkty společnosti Fujitsu, nejlepší
služby, zkušenosti a celosvětová partnerství.

Další informace o produktu Car/Air DC Mini
Adapter 80 společnosti Fujitsu požadujte od
svého
obchodního zástupce pro produkty Fujitsu
nebo od obchodního partnera s portfoliem
produktů Fujitsu. Můžete také navštívit naši
webovou
stránku.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje
se mohou změnit. Možnost dodání závisí
na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za
úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.
fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Dynamické infrastruktury
Nabídka Dynamické infrastruktury společnosti
Fujitsu zahrnuje kompletní portfolio IT
produktů, řešení a služeb – od klientů až
po řešení datových center, spravovanou
infrastrukturu a infrastrukturu poskytovanou
jako služba (IaaS). Rozsah vašich výhod
plynoucích z technologií a služeb společnosti
Fujitsu závisí na úrovni spolupráce, kterou si
vyberete. To přináší
flexibilitu a efektivitu IT zcela nové úrovně.
Počítačové produkty
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

KONTAKT
Fujitsu Technology Solutions s.r.o.
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 233 034 007
Fax :+420 233 034 099
http://cz.ts.fujitsu.com/
2019-04-02 EM-CS
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Životní prostředí
Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
Naším cílem je s využitím našich globálních
zkušeností prostřednictvím IT přispět
k vytvoření trvale udržitelného prostředí pro
budoucí generace.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Omezení
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných výrobců a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.

Všechna práva včetně práv na duševní vlastnictví jsou vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit.
Možnost dodání závisí na dostupnosti. Veškerá zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost
uvedených informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušného výrobce a jejich použití třetími stranami může být porušením práv
jejich vlastníků.
Další informace naleznete na adrese www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
www.fujitsu.com/fts/accessories

