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CushionSpeaker

SDC5100
"Седни, отпусни се, изпитай 

удоволствието"
CushionSpeaker™ стои стабилно в скута ви с термоустойчива подложка, която 
осигурява удобство, а лентата без приплъзване в горната част фиксира стабилно 
преносимия ви компютър. Така че се отпуснете и се наслаждавайте!

Слушайте с удоволствие
• Цифрови стерео високоговорители
• USB куплунг за захранване и възпроизвеждане

Работете в интернет с удобство
• Удобна мека възглавничка за скута ви
• Плоска горна част с лента срещу приплъзване за всеки преносим компютър
• Защита от топлината, излъчвана от преносимия компютър

Наистина лесно
• Без нужда от батерия или адаптер
• Прибиращ се кабел



 Цифрови стерео високоговорители

Цифровите стерео високоговорители ви 
позволяват да възпроизвеждате видеоклипове и 
музика с идеален звук.

Защита от топлина

Твърдата повърхност осигурява стабилност на 
преносимия компютър и гарантира надлежна 
вентилация, за да се избегне прегряването

USB куплунг за захранване и 
възпроизвеждане

С удобството на Plug and Play, USB кабелът влиза 
директно в произволен USB порт и преносимият 
ви компютър разпознава автоматично уреда като 
USB външна памет със сменяем носител.
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Звук
• Честотен обхват: 100 - 18 000 Hz

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 0,5 м
• USB: USB 2.0
• Съединител: USB порт

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: Windows Vista, 

XP, Mac OSX 10.2.8 или по-нова версия

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

43,2 x 35,5 x 10,5 см
• Нето тегло: 0,94 кг
• Бруто тегло: 1,49 кг
• Тегло с опаковката: 0,55 кг
• EAN: 87 12581 50885 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 45,2 x 23 x 37,5 см
• Нето тегло: 1,88 кг
• Бруто тегло: 3,46 кг
• Тегло с опаковката: 1,58 кг
• EAN: 87 12581 51015 2
• Брой потребителски опаковки: 2

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
•
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