
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
"Sente-se, descontraia, 

vamos desfrutar"
O CushionSpeaker™ fica estável no seu colo com uma base resistente ao calor para 
maior conforto, enquanto a alça superior anti-derrapante segura o seu portátil. Relaxe e 
desfrute!

O prazer de ouvir
• Altifalantes estéreo digitais
• Ficha USB para alimentação e reprodução

Navegar à vontade
• Almofada confortável com enchimento de bolinhas para o seu colo
• Superfície superior plana com alça anti-derrapante para qualquer portátil
• Protejo-o a si e ao seu portátil do calor

Realmente fácil
• Não é necessária bateria ou adaptador
• Cabos retrácteis



 Altifalantes estéreo digitais

Os altifalantes estéreo digitais permitem-lhe 
desfrutar de videoclipes ou música com uma óptima 
qualidade de som.

Protejo-o do calor

A superfície superior rígida transporta o 
computador portátil com segurança e assegura um 
fluxo de ar adequado para evitar sobreaquecimento

Ficha USB para alimentação e 
reprodução

Com a comodidade da função de plug-and-play, o 
cabo USB é ligado directamente a qualquer porta 
USB e o seu notebook reconhece-os 
automaticamente como dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível.
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Som
• Frequência de resposta: 100 - 18 000 Hz

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• Comprimento do cabo: 0,5m
• USB: USB 2.0
• Conector: Porta USB

Comodidade
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows Vista, XP, Mac 

OSX 10.2.8 & superior

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

43,2 x 35,5 x 10,5 cm
• Peso líquido: 0,94 kg
• Peso bruto: 1,49 kg
• Tara: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45,2 x 23 x 37,5 cm
• Peso líquido: 1,88 kg
• Peso bruto: 3,46 kg
• Tara: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Conteúdo da embalagem
• Guia de Iniciação Rápido
•

Especificações
CushionSpeaker
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