
 

 

Philips
USB-hub met 4 poorten 
voor notebooks

met kabelbeheer

SUH5100
Alles in één!

met kabelbeheer
Met 3 poorten aan de zijkant, 1 handige poort aan de bovenkant en een speciale kabelgleuf is deze 

USB-hub eenvoudig mee te nemen en te gebruiken. De hub kan op het lichtnet worden aangesloten 

en is dus geschikt voor apparaten met een hoog energieverbruik en zelfs het opladen van uw mobiele 

telefoon of MP3-speler.

Overal te gebruiken
• Eenvoudig mee te nemen dankzij opwindbare kabel

Superhandig
• USB-hub met 4 poorten waarvan 1 aan de bovenzijde
• Voldoende kabellengte voor gebruik van een notebook/netbook

Slim ontwerp voor optimaal gebruiksgemak
• LED om de voedingstatus eenvoudig te controleren
• Rubberen onderzijde houdt hub stevig op zijn plaats

Geschikt voor elk USB-apparaat
• Extra vermogen voor veeleisende gadgets, zoals een externe harde schijf
• Laad uw mobiele telefoon of MP3-speler op terwijl uw netbook in de slaapstand staat



 Kabelgleuf

De geïntegreerde USB-kabel kan om het product 
worden gewikkeld, waardoor u het gemakkelijker 
kunt meenemen.

4 poorten met poort aan de bovenzijde

Sluit uw USB-apparaten, zoals uw printer, muis en 
toetsenbord, aan op deze USB-hub met 4 poorten. 
Met gemakkelijk te bereiken poort aan de bovenzijde 
- perfect voor een USB-stick.

Voldoende kabellengte

Kabel niet lang genoeg? De Philips USB-hub met 4 
poorten beschikt over een kabel van 50 cm voor uw 

notebook. Als de kabel te lang is, wikkelt u deze 
gewoon om de hub.

Rubberen onderzijde

De Philips USB-hub met 4 poorten voor notebooks 
heeft een rubberen onderzijde, zodat deze niet weg 
kan glijden. Uw USB-hub blijft stevig op de tafel staan 
zonder steeds te verschuiven.

LED voor eenvoudige statuscontrole
Soms weet u niet zeker of uw USB-hub verbinding 
maakt met uw notebook. De USB-hub van Philips is 
voorzien van een LED-lampje waarmee u de 
voedingstatus gemakkelijk kunt controleren.

Extra vermogen

Wanneer u een externe harde schijf of DVD-
brander op uw USB-hub aansluit, komt u vaak 
vermogen tekort. De Philips USB-hub met 4 poorten 
voor notebooks voorziet in een externe 
stroomadapter, waardoor u uw apparaten met een 
hoog energieverbruik altijd en overal kunt aansluiten.
SUH5100/10

Specificaties
Connectiviteit
• Kabellengte: 50 cm
• Interfacing: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 poorten, High-speed USB 2.0

Vermogen
• Adaptertype: AC-voeding
• Stroomadapter: 2,0 A
• LED-indicator voor voeding

Systeemvereisten
• Besturingssysteem PC: Windows 2000, Windows 

XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 en hoger
• USB: Vrije USB-poort

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Gewicht: 0,068 kg

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Vensterdoos
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Brutogewicht: 0,32 kg
• Nettogewicht: 0,178 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Brutogewicht: 2,52 kg
• Nettogewicht: 1,068 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Externe 

voedingsadapter, Gebruiksaanwijzing
•
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