Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
Productcode: SVA5M3NEUA

Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met
een M-type barrel connector die tot 5 V en 3 A voeding nodig heeft.
De adapter is de perfecte vervanging voor de zoekgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u
gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.
Personen die regelmatig reizen hoeven met deze voedingsadapter niet meerdere adapters te kopen.
Om te garanderen dat de voedingsadapter werkt in de regio waarheen u reist, heeft de voeding
adapter automatische 100-240V omschakeling en regionale stekkers voor Noord-Amerika, Europa, het
Verenigd Koninkrijk en Australië die u op de adapter kunt klikken.
De SVA5M3NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
• Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
• Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

• Brede compatibiliteit in verschillende regio's dankzij automatische 100-240 V omschakeling en
voedingstekkers voor Noord-Amerikaanse, Europese, Britse en Australische stopcontacten
• Ondersteunt diverse apparaten die een voeding van 5 V en 3 A (of minder) en een M-type barrel
connector vereisen
• Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

Voeding
Garantiebeleid

2 Years

Inclusief
voedingsadapter

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

0.6 A

Uitgangsspanning

5 DC

Uitgangsstroom

3A

Polariteit pin midden

Positief

Stekkertype

M

Vermogensopname

15

Bedrijfstemperatuur

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Opslagtemperatuur

-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Vochtigheid

10% - 80 % RV

Kleur

Zwart

Lengte product

3.5 in [89.0 mm]

Breedte product

1.8 in [46.0 mm]

Hoogte product

1.4 in [36.0 mm]

Gewicht product

5.6 oz [160.0 g]

Gebruiksomgeving

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie
Package Length

4.9 in [12.4 cm]

Package Width

0.6 in [16.0 mm]

Package Height

2.0 in [51.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

8.4 oz [238.0 g]

Meegeleverd

voedingsadapter (N-A/EU/GB/AU)

Wat wordt er
meegeleverd

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

