
 

 

Philips
4-portars USB-hubb för 
bärbar dator

med kabelhantering

SUH5100
Samla ihop oss

med kabelhantering
Tack vare 3 sidoportar och 1 port på ovansidan för snabb åtkomst plus en omslutande kabel kan 
du med hjälp av USB-hubben bära enheten med dig. Hubben ansluts till nätströmmen, så att du 
kan ansluta enheter med hög effekt eller till och med ladda din mobiltelefon eller MP3-spelare.

Ta med mig överallt
• Omslutande kabel som gör den lätt att bära

Verkligen enkelt
• 4-portars USB-hubb med toppmatad port
• Tillräcklig kabellängd för användning av bärbar dator/netbook

Smart design för smidig användning
• Lysdiod för enkel strömstatusövervakning
• Stadig gummibas i stadig hubb

Jag kan anslutas till alla USB-enheter
• Extra ström för apparater med hög effekt, som externa hårddiskar
• Ladda mobilen eller MP3-spelaren även när din netbook är i viloläge



 Omslutande kabel

Den inbyggda USB-kabeln kan lindas runt själva 
produkten, så att den blir enklare att bära.

4 portar med toppmatad port

En USB-hubb med 4 portar ansluter dina USB-
enheter som skrivare, mus, och tangentbord. 
Innehåller en toppmatad port för snabb åtkomst - 
perfekt för USB-minnet.

Tillräcklig kabellängd

Är inte kabeln tillräckligt lång? Philips 4-portars USB-
hubb har en 50 cm lång kabel till den bärbara datorn. 
Den kan också lindas upp så att längden förkortas.

Stadigt gummi

Philips USB-hubb med 4 portar för bärbara datorer 
använder gummi i botten så att den inte ska halka. 
USB-hubben hålls på plats på bordet utan att glida 
omkring.

Lysdiod för enkel statusövervakning
Ibland är du osäker på om USB-hubben är ansluten 
till den bärbara datorn. I Philips USB-hubb finns 
lysdiodbelysning för enkel övervakning av 
strömstatusen.

Extra ström

När du använder USB-hubben för anslutningar till en 
extern hårddisk eller DVD-brännare behöver du 
extra ström. Philips USB-hubb med 4 portar för 
bärbara datorer har en extern strömadapter, så att 
du kan ansluta dina enheter med hög effekt när du vill 
och var du vill.
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Specifikationer
Anslutningar
• Kabellängd: 50 cm
• Gränssnitt: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 portar, USB 2.0 High Speed

Effekt
• Adaptertyp: Nätström
• Nätadapter: 2,0 A
• Lysdiodsvisning för ström

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

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

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Vikt: 0,068 kg

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Fönsterenhet
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Bruttovikt: 0,32 kg
• Nettovikt: 0,178 kg
• Taravikt: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Bruttovikt: 2,52 kg
• Nettovikt: 1,068 kg
• Taravikt: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Extern nätadapter, 

Bruksanvisning
•
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