
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
"Zak onderuit, ontspan 

en geniet"
De CushionSpeaker™ ligt stabiel op uw schoot. De hittebestendige pad biedt optimaal 
comfort en de antislipstrip zorgt ervoor dat uw notebook niet wegglijdt. Dus relax en 
geniet!

Geluid om van te genieten
• Digitale stereoluidsprekers
• USB-voedingsaansluiting

Internetten waar en wanneer u wilt
• Comfortabel gevuld kussen voor op uw schoot
• Vlakke bovenzijde met antislipstrip voor elke notebook
• Ik bescherm u tegen hitte van uw notebook

Superhandig
• Geen batterij of adapter vereist
• Intrekbare kabels



 Digitale stereoluidsprekers

Met de digitale stereoluidsprekers geniet u van 
videoclips of muziek met een geweldig geluid.

Ik bescherm u tegen hitte

Het harde oppervlak is een stevige ondergrond voor 
uw notebook en zorgt voor voldoende 
luchtcirculatie om oververhitting te voorkomen

USB-voedingsaansluiting

Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Gewicht: 0,937 kg

Geluid
• Frequentiebereik: 100 - 18.000 Hz

Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• Kabellengte: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Aansluiting: USB-poort

Comfort
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Besturingssysteem PC: Windows Vista, XP, Mac 

OSX 10.2.8 en hoger

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Nettogewicht: 0,94 kg
• Brutogewicht: 1,49 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 45,2 x 23 x 37,5 cm
• Nettogewicht: 1,88 kg
• Brutogewicht: 3,46 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Inhoud verpakking
• Snelstartgids
•

Specificaties
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