Philips
4-portový rozbočovač USB
pre notebook

s usporiadaním káblov

SUH5100

Poďme spolu!
s usporiadaním káblov
Tento rozbočovač USB s 3 bočnými portami a 1 vrchným portom s rýchlym prístupom, ako aj
zvinovacím káblom, môžete použiť na jednoduché prenášanie. Pripája sa do elektrickej zásuvky, takže k
nemu môžete pripojiť aj zariadenia s vyšším odberom energie či dokonca nabíjať mobilný telefón alebo
MP3 prehrávač.
Vezmite ma kamkoľvek
• Namotávací kábel zjednodušuje prenášanie
Skutočne jednoduché
• 4-portový rozbočovač USB s portom so vstupom zhora
• Kábel s dostatočnou dĺžkou na používanie notebooku/netbooku
Inteligentný dizajn, ľahké používanie
• Kontrolka LED na jednoduché monitorovanie stavu napájania
• Základňa z priľnavej gumy bezpečne upevní rozbočovač
Dokážem pripojiť ľubovoľné zariadenie USB
• Prídavné napájanie pre prístroje s vysokým odberom, ako napr. externý pevný disk
• Nabíjajte svoj mobilný telefón alebo MP3 prehrávač, aj keď je počítač v režime spánku
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4-portový rozbočovač USB pre notebook
s usporiadaním káblov

Hlavné prvky
Namotávací kábel

Technické údaje
Priľnavá guma

Pripojiteľnosť
•
•
•
•

Dĺžka kábla: 50 cm
Rozhrania: USB 2.0
Plug & Play
USB: 4 porty, Vysokorýchlostné USB 2.0

Príkon

Integrovaný kábel USB možno namotať okolo
samotného produktu, čo veľmi zjednodušuje jeho
prenášanie.

4 porty s portom so vstupom zhora

4-portový rozbočovač USB Philips pre notebook má
na spodnej strane gumený materiál zabraňujúci
kĺzaniu. Rozbočovač USB zostane stabilne položený
a nebude sa pohybovať po stole.

Kontrolka LED na jednoduché
monitorovanie stavu

Systémové požiadavky

• Operačný systém počítača: Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 a novší
• USB: Voľný port USB

Rozmery produktu

Niekedy nie je ľahké zistiť, či sa rozbočovač USB
pripojil k notebooku. Rozbočovač USB Philips je však
vybavený kontrolkou LED na jednoduché
monitorovanie stavu napájania.

• Rozmery produktu (Š x V x H):
4,8 x 10 1 x 2,5" cm
• Hmotnosť: 0,068 kg

Prídavné napájanie

Rozmery balenia

4-portový rozbočovač USB na pripájanie zariadení
USB, napríklad tlačiarne, myši, klávesnice. S portom
so vstupom zhora pre rýchly prístup – dokonalý pre
kľúč USB.

•
•
•
•
•
•
•

Typ balenia: Obal s okienkom
Počet zabalených produktov: 1
Rozmery balenia (Š x V x H): 14,5 x 17 5 x 7,5 cm
Hmotnosť brutto: 0,32 kg
Čistá hmotnosť: 0,178 kg
Hmotnosť obalu: 0 142 kg
EAN: 87 12581 50151 8

Vonkajšia lepenka

Kábel s dostatočnou dĺžkou
Keď používate rozbočovač USB na pripájanie
zariadení ako je externý pevný disk alebo
napaľovačka DVD, potrebujete prídavné napájanie.
4-portový rozbočovač USB Philips pre notebook je
vybavený externým napájacím adaptérom, takže
môžete pripájať aj zariadenia s vysokým odberom, a
to kedykoľvek a kdekoľvek.

Nemáte dosť dlhý kábel? 4-portový rozbočovač USB
Philips je vybavený káblom dlhým 50 cm pre
notebook. Dá sa namotať a tým skrátiť.

Dátum vydania
2018-03-30

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Verzia: 1.0.7

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

12 NC: 8670 000 55782
EAN: 87 12581 50151 8

• Typ adaptéra: Sieťové napájanie
• Napájací adaptér: 2,0 A
• Indikačná LED dióda napájania: áno

www.philips.com
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Počet spotrebiteľských balení: 6
Vonkajší kartón (D x Š x V): 31 5 x 24,7 x 21,8 cm
Hmotnosť brutto: 2 52 kg
Čistá hmotnosť: 1,068 kg
Hmotnosť obalu: 1,452 kg
EAN: 87 12581 52364 0

Príslušenstvo

• Dodávané príslušenstvo: Externý sieťový adaptér,
Manuál používateľa
•

