
 

 

Philips
USB-hub med 4 porte til 
notebook

med kabelhåndtering

SUH5100
Lad os finde sammen!

med kabelhåndtering
Med 3 porte i siden og en port til hurtig adgang øverst plus et omviklingskabel kan du 
nemt bruge din USB-hub og bære den rundt. Denne hub sluttes til stikkontakten, og du 
kan tilslutte højtydende enheder eller oplade din mobiltelefon eller MP3-afspiller.

Tag mig med overalt
• Omviklingskabel gør den nem at bære

Virkelig nemt
• USB-hub med 4 porte og port på toppen
• Tilstrækkelig kabellængde til brug med notebook/netbook

Smart design, nemt at bruge
• LED til nem overvågning af strømstatus
• Skridsikkert gummi sikrer din USB-hub

Alle typer USB-enheder kan tilsluttes mig
• Ekstra strøm til strømkrævende gadgets, f.eks. eksterne harddiske
• Oplad din mobil eller MP3, selv når din netbook er i dvale



 Omviklingskabel

Det integrerede USB-kabel kan vikles rundt om selve 
produktet, hvilket gør det nemt at bære.

4 porte og med port på toppen

USB-hub med 4 porte til at tilslutte dine USB-
enheder som f.eks. din printer, mus eller dit tastatur. 
Med port på toppen til hurtig adgang - perfekt til 
USB-stik.

Tilstrækkelig kabellængde

Er dit kabel for kort? Philips USB-hub med 4 porte 
har et 50 cm langt kabel til din notebook. Du kan 
også sno det rundt for at afkorte længden.

Skridsikkert gummi

Philips' USB-hub med 4 porte til notebook bruger 
gummimateriale på undersiden, så den ikke skrider. 
Din USB-hub bliver stående sikkert på bordet uden 
at glide rundt.

LED til nem overvågning af status
Du kan af og til blive i tvivl om, hvorvidt din USB-hub 
har forbindelse til din notebook. LED-indikatoren på 
Philips' USB-hub gør det nemt at overvåge 
strømstatus.

Ekstra strøm

Når du bruger din USB-hub til f.eks. at tilslutte en 
ekstern harddisk eller DVD-brænder, får du brug for 
ekstra strøm. Philips' USB-hub med 4 porte til 
notebook er udstyret med en ekstern strømadapter, 
så du kan tilslutte dine strømkrævende enheder, når 
og hvor du vil.
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Specifikationer
Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 50 cm
• Grænseflade: USB 2.0
• Plug and Play
• USB: 4 porte, USB 2.0 med høj hastighed

Strøm
• Adapter: Vekselstrøm
• Lysnetadapter: 2,0 A
• LED-strømindikator

Systemkrav
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 eller nyere
• USB: Ledig USB-port

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Vægt: 0,068 kg

Emballagens mål
• Emballagetype: Vinduesboks
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Bruttovægt: 0,32 kg
• Nettovægt: 0,178 kg
• Taravægt: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 6
• Ydre indpakning (L x B x H): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Bruttovægt: 2,52 kg
• Nettovægt: 1,068 kg
• Taravægt: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Ekstern strømadapter, 

Brugervejledning
•
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