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Datasheet
Fujitsu Napájecí adaptér Car/Truck Power Adapter 90
Příslušenství
Nabijte své baterie kdekoli a kdykoli

Často cestující uživatelé potřebují napájet své kapesní počítače, tablety a
notebooky kdekoli a kdykoli. Adaptér Fujitsu Car/Truck Power Adapter 90
umožňuje nabíjet tablet nebo notebook všude tam, kde je k dispozici 12V nebo
24V napájení.
NOVINKA: Adaptér Car/Truck Power Adapter 90 nyní umožňuje nabíjení 19V a 12V
zařízení.
Spolehlivost

Zaručená kvalita a stabilita
Regulace proudu na konstantní hodnotu zajišťuje stabilní nabíjení baterií.
Vše co potřebujete od jedné společnosti.
Mobilita

Díky širokému rozsahu vstupního napětí lze adaptér Car/Truck Power Adapter
90 použít nejen v osobních autech, ale i v nákladních autech, lodích a
letadlech – zkrátka kdekoli, kde je k dispozici zdroj 12 či 24 V.
Stačí pouze vybrat správný konektor MCS a již můžete použít nabíječku pro
kapesní počítač, počítač Tablet PC či pro notebook
Port USB pro nabíjení mobilních zařízení
Zabezpečení

Adaptér Car/Truck Power Adapter 90 je dodáván s ochranou proti zkratu a
proti podpětí:
Adaptér neumožní nabíjení v případě, že napětí nemá správnou úroveň
Ochrana proti přepětí.
Ochrana proti přehřátí.
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Napájecí adaptér Car/Truck Power Adapter 90
Nabíjení
Vstupní charakteristiky

Rozsah napětí: 11–32 V (ss)
Vstupní pojistka: 12 A
Ochrana: Proti zapojení s opačnou polaritou, podpětí, přehřátí
Pasivní chlazení
Provozní teplota: –20 °C až 40 °C v nadmořské výšce max. 2 000 m. n. m.
Skladovací teplota: –40 °C až 85 °C v nadmořské výšce max. 15 000 m. n. m.
Relativní vlhkost: 5 až 95 %, nekondenzující

Výstupní charakteristiky

Výstup 1: Jmenovité napětí 10–24 V (ss) / max. 85 W
Konstantní proud, max. 6 A (omezeno)
Ochrana: Proti zkratu, vysokému proudu, přepětí,
přehřátí
Výstupní port USB: Jmenovité napětí 5 V (ss) / max. 1 A / max. 5 W
Ochrana: Proti zkratu, vysokému proudu
Účinnost: Typicky 96 % při 100% zátěži

Konektor a specifikace kabelu

Vstupní konektor: Adaptér pro systém cigaretového zapalovače s několika konektory
Délka vstupního kabelu: 100 cm
Výstupní konektor:
Typ C03 (19 V) délka pinu: 14,2 +- 0,5 mm; vnější průměr: 5,5 mm
Typ CØ3 (19 V) délka pinu: 9,6 +- 0,3 mm; vnější průměr: 3,4 mm
Typ C06 (12 V) délka pinu: 10,0 +- 0,4 mm; vnější průměr: 3,0 mm
Délka výstupního kabelu: 100 cm
Výstup 2: Konektor USB, typ A

Barva

Black (černá)

Klasifikace zařízení
Spotřeba energie

85 W + 5 W (USB)

Vstup napájecího zdroje

11 – 32 V stejnosměrných

Výstup napájecího zdroje

12 V a 19 V

Klasifikace návrhu
Evropa

CE

USA a Kanada

FCC třída B
cULus

Austrálie a Nový Zéland

C-Tick

Kompatibilita – odkaz

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

Různé
Rozměry (Š x H x V)

115 x 53,7 x 21,5 mm

Hmotnost

250 g bez kabelů a konektorů

Objednací kód
S26391-F2613-L610

EAN: 4051554418304

Záruční lhůta

2 roky (podle země prodeje)

Typ záruky

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

Další informace
In addition to Fujitsu Napájecí adaptér Car/
Truck Power Adapter 90, Fujitsu provides a
range of platform solutions. They combine
reliable Fujitsu products with the best
in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-06-04 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Napájecí adaptér
Car/Truck Power Adapter 90, please contact
your Fujitsu sales representative or Fujitsu
Business partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
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
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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