Philips
CushionSpeaker

SDC5100

„Posaďte se, relaxujte,
bavte se“
Reproduktor CushionSpeaker™ lze pomocí tepluvzdorné podušky stabilně umístit na váš
klín a neklouzavý proužek v horní části zajišťuje váš notebook. Uvolněte se a užijte si to!
Poslouchejte s radostí
• Digitální stereofonní reproduktory
• Konektor USB pro napájení a přehrávání
Surfujte ve volném čase
• Pohodlné polstrování ve tvaru polštáře pro umístění na klín
• Plochý povrch s neklouzavým proužkem pro jakýkoli notebook
• Chráním váš před zahřátým notebookem
Skutečně jednoduché
• Nepotřebujete baterie ani adaptér
• Systém pro uložení kabelu

SDC5100/10

CushionSpeaker

Specifikace
Zvuk

• Kmitočtová charakteristika: 100 – 18 000 Hz

Reproduktory

• Neodymový magnetický systém: Ano

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Konektor: Port USB

Přednosti
Rozměry balení
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Rozměry balení (Š x V x H): 43,2 x 35,5 x 10,5 cm
Čistá hmotnost: 0,94 kg
Hrubá hmotnost: 1,49 kg
Hmotnost obalu: 0,55 kg
EAN: 87 12581 50885 2
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Karton

Digitální stereofonní reproduktory

Vnější obal

Pohodlí

• Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky

• USB: Volný port rozhraní USB
• Operační systém PC: Windows Vista, XP, Mac
OSX 10.2.8 a novější

•
•
•
•
•
•

Vnější obal (D x Š x V): 45,2 x 23 x 37,5 cm
Čistá hmotnost: 1,88 kg
Hrubá hmotnost: 3,46 kg
Hmotnost obalu: 1,58 kg
EAN: 87 12581 51015 2
Počet spotřebitelských balení: 2

Obsah balení

Digitální stereofonní reproduktory umožňují užívat
si videoklipy nebo hudbu se skvělým zvukem.

Chráním vás před teplem

• Stručný návod: Ano
•

Pevný povrchový materiál chrání notebook před
zkroucením a zabezpečuje řádný tok vzduchu
chránící proti přehřátí

Konektor USB pro napájení a přehrávání

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí
kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš
notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní
paměťové zařízení USB.
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