
 

Philips
Комбиниран аксесоар за 
лаптоп

SCO5300
Работете по-добре при 

пътуване
USB тонколони за преносим компютър, мишка за лаптоп с кабел, USB уеб камера

Насладете се на истинска мултимедия
• Лесни за свързване към компютър или лаптоп

Лесна употреба
• Лесна връзка по USB към вашия компютър или лаптоп

Съвременен дизайн
• Проектиран с представата за стил - еднакво добре изглеждащ и звучащ
 



 За компютър или лаптоп
Може да се свързват към компютър или лаптоп

USB Plug & Play
USB Plug and Play означава, че това устройство 
отговаря на стандартите USB и може да бъде 
разпознато от компютъра или лаптопа. Това 
ускорява и опростява включването на USB 
устройствата.
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Възможности за свързване
• Съединител: USB порт
• USB: USB 2.0

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Приложена чантичка за носене

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Външен кашон
• EAN: 87 12581 44022 0
• Брой потребителски опаковки: 5
• Бруто тегло: 3,4 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 37 x 33,2 x 25 см
• Нето тегло: 1,45 кг
• Тегло с опаковката: 1,95 кг

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 44021 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

31,8 x 21,4 x 7 см
• Бруто тегло: 0,68 кг
• Нето тегло: 0,29 кг
• Тегло с опаковката: 0,39 кг
•
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