
 

 

Philips
Hub USB 4 portas p/ 
computador portátil

com arrumação de cabo

SUH5100
Vamos juntos para toda a parte!

com arrumação de cabo
Com 3 portas laterais, 1 porta superior de acesso rápido e um cabo de enrolar, pode utilizar o seu hub 

USB para um transporte fácil. Este hub efectua a ligação à alimentação eléctrica, permitindo a ligação 

de dispositivos de alto consumo ou até o carregamento do seu telemóvel ou MP3.

Leve-me para todo o lado
• Cabo de enrolar permite um fácil transporte

Realmente fácil
• Hub USB de 4 portas com porta de carregamento superior
• Comprimento de cabo suficiente para utilização com computador portátil / netbook

Design inteligente, simples de utilizar
• LED para fácil monitorização do estado de alimentação
• Base em borracha anti-deslizante fixa o hub

Ligo-me a qualquer dispositivo USB
• Alimentação adicional para aparelhos de potência elevada, p.ex. discos rígidos externos
• Carregue o seu telemóvel ou MP3 mesmo quando o seu netbook está em hibernação



 Cabo de enrolar

O cabo USB integrado pode ser enrolado à volta do 
próprio produto, o que facilita o seu transporte.

4 portas com porta de carregamento 
superior

Hub USB de 4 portas para ligar os seus dispositivos 
USB, como, p. ex., impressora, rato, teclado. Com 
porta de carregamento superior para acesso rápido 
- perfeita para a sua unidade de armazenamento.

Comprimento de cabo suficiente

O cabo não é suficientemente comprido? O Hub 
USB de 4 portas da Philips fornece-lhe um cabo com 

50 cm para o seu computador portátil. Este também 
pode ser enrolado para diminuir o comprimento.

Borracha anti-deslizante

O hub USB de 4 portas para portátil da Philips utiliza 
um material em borracha na parte inferior para 
evitar deslizes. O seu hub USB pode manter-se 
estável na mesa, sem se deslocar.

LED para fácil monitorização do estado
Por vezes, não tem a certeza se o seu hub USB está 
ligado ao portátil. O hub USB da Philips fornece a luz 
de LED para uma monitorização fácil do estado de 
alimentação.

Alimentação adicional

Quando utiliza o seu hub USB para ligações, como p. 
ex., a um disco rígido externo ou um gravador de 
DVD, necessita de alimentação adicional. O hub USB 
para portátil de 4 portas da Philips fornece um 
transformador externo, para que possa ligar os seus 
dispositivos de potência elevada a qualquer altura e 
em qualquer lugar.
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Especificações
Conectividade
• Comprimento do cabo: 50 cm
• Interface: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 portas, USB 2.0 de alta velocidade

Alimentação
• Tipo de adaptador: Alimentação de CA
• Adaptador de corrente: 2.0A
• Indicador LED de energia

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Sistema Operativo Mac: Mac OS X 10.3.9 e 

posterior
• USB: Porta USB livre

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Peso: 0,068 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa com janela
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso líquido: 0,178 kg
• Tara: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Peso bruto: 2,52 kg
• Peso líquido: 1,068 kg
• Tara: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador de corrente, 

Manual do utilizador
•
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