
20 V DC-strömadapter för dockningsstationen DK30A2DH/DK30ADD - 2A

Produkt ID: SVA20N2NEUA

Denna 20 V DC-strömadapter är i första hand en ersättning eller ersättande strömadapter för 
dockningsstationerna DK30A2DH eller DK30ADD.  Den kan också mata ström universellt till alla 
elektroniska enheter som har en N-cylindrisk kontakt och kräver 20 volt och upp till 2 ampere.

Nätaggregatet är en perfekt ersättare för den borttappade eller skadade strömadaptern på 20 V/2 A 
som du användt för att strömförse din befintliga elektronik som, t.ex. din dockningsstation.

När driftstopp är oacceptabla garanterar en extra strömadapter att du slipper vänta på att en ny ska 
komma eller byta ut dina enheter bara för att de ska vara kompatibla med strömkällan.

SVA20N2NEUA täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

        

Användning

• Byt ut ett borttappat eller trasigt DC-nätaggregat

• Ha en extra strömadapter till hands för dina nödvändiga enheter

Funktioner



• Den ersättande strömadaptern för StarTech.com bärbara dockningsstationer DK30A2DH och 
DK30ADD

• Ersätt en borttappad eller köp en ersättande strömadapter för DK30A2DH eller DK30ADD

• Har stöd för många olika enheter som kräver 20 V och 2 A (eller lägre) och en N-cylindrisk kontakt

• Se till att de enheter som används och är kritiska hålls aktiva med en extra strömadapter

Ström

Garantipolicy 2 Years

Inspänning 110V-240V AC

Inström 2A

Utspänning 20V DC

Utström 2A

Polaritet på mittpol Positiv

Kontakttyp N

Strömförbrukning 40W

Utseende

Färg Svart

Kabellängd 48.0 in [1219 mm]

Produktlängd 3.0 in [75 mm]

Produktbredd 1.6 in [40 mm]

Produkthöjd 1.7 in [4.3 cm]

Produktvikt 4.8 oz [137 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 15.0 in [38 cm]

Package Width 11.6 in [29.5 cm]



Package Height 4.1 in [10.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.4 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


