
Fonte Universal para Notebook
BB20-UN90-N e BB20-UN90-U

MANUAL DO USUÁRIO
 Obrigado por adquirir uma fonte universal para notebook BestBattery. Por favor, leia todo  o manual 
de instruções antes do uso do produto.  Em caso de dúvida, entre em contato conosco: sac@bestbattery.
com.br

 As fontes universais BestBattery são designadas para alimentar com segurança um grande número 
de diferentes marcas e modelos de notebook. São fornecidos oito (BB20-UN90-N) ou doze (BB20-UN90-U) 
pinos de conexão, que tornam o produto compatível com milhares de diferentes aparelhos.

 A Fonte Universal BB20-UN90-N é acompanhada de 8 pinos mais frequentemente utilizados em no-
tebooks, como Acer, Dell, HP e Positivo. 

 A Fonte Universal BB20-UN90-U é acompanhada por 12 diferentes pinos de conexão, criteriosamente 
selecionados para abranger praticamente a totalidade dos notebooks e também ultrabooks atuais.

Tabela de pinos e compatibilidades:

Fonte Universal para notebook BB20-UN90-N

M5 18.5V - 19V 5.5x2.5
BB20-CP19-A

Pino padrão 5.5x2.5mm, Positivo/CCE/etcBB20-CP19-B
BB20-TO19-B25

M6 18.5V - 19V 5.5x3.0
BB20-SA19-A

Notebook Samsung com pino grosso
BB20-SA19-C

M8 18.5V - 19V 6.5x4.4
BB20-SO19-A

Notebook Sony
BB20-SA19-B2

M9 19V - 19.5V 7.4x5.0
BB20-DE19-A

Notebook Dell pino agulha
BB20-DE19-B

M12 18.5V - 19V 7.4x5.0
BB20-CP6300

Notebook HP pino agulha
BB20-CP6300-H

M15 18.5V - 19V 5.5x1.7

BB20-AC19-ONE

Notebook e Netbook Acer - todos os mo-
delos

BB20-AC19-ONE40
BB20-AC19-B21
BB20-AC19-C21

M19 18.5V - 19V 2.5x0.7 BB20-AS019 Ultrabook/Netbook Asus pino 2.5mm

M22 18.5V - 19V 3.0x1.0

BB20-AC19-3

Ultrabook Acer, Asus,  Samsung, Lenovo e 
outros

BB20-AS19-3 
BB20-AS19-5
BB20-SA19-40B



M23 19V - 19.5V Dell 4.5 x 3.0 BB20-DE19-T6 Ultrabooks Dell e Dell XPS

M28 20V pino retangular
BB20-LE20-A Notebook IBM e Lenovo com pino re-

tangular USBBB20-LE20-B

M29 19V - 19.5V HP blue pin

BB20-HP19-SP

Ultrabooks HP com pino azul
BB20-HP19-SP40
BB20-HP19-4
BB20-HP19-5

M30 19.5V 4.8x1.7 longo
BB20-HP19-3

Ultrabook HP pino longo
BB20-HP19-6

 O código de cada pino encontra-se gravado em sua lateral plástica. Confira a marca de seu aparelho 
e procure um dos pinos compatíveis com sua marca. Se sua marca não estiver  listada, procure visualmente 
qual pino se encaixa sem forçar no seu notebook. Se o pino encaixar, a voltagem automaticamente se confi-
gurará para os valores da tabela acima.

GARANTIA DE COMPATIBILIDADE para o produto BB20-UN90-U:
Se nenhum dos 12 pinos fornecidos for compatível com seu aparelho, entre em contato com nossa equipe 
de atendimento no sac@bestbattery.com.br, para que avaliemos seu modelo e enviemos o modelo correto 
para você, sem custo, se estiver disponível. Para aparelhos importados ou muito antigos, pode não haver 
nenhum pino compatível.


