
 

 

Philips
CushionSpeaker

SDC5100
„Dőljön hátra és lazítson 

- élvezze a kényelmet”
A CushionSpeaker™ zenélő párna hőálló párnája stabilan helyezkedik el az Ön ölében, 
miközben a csúszásgátló szalag biztosan tartja a notebookját. Kapcsolódjon ki és élvezze 
a kényelmet!

A hallgatás öröme
• Digitális sztereó hangsugárzók
• USB csatlakozó a tápláláshoz és a lejátszáshoz

Szörfözzön kedvére
• Kényelmes, babzsákpárnás kialakítás az Ön kényelméért
• Lapos felsőrész csúszásgátló csíkkal, bármilyen notebookhoz
• Védelmet nyújtok a notebook által kibocsátott hőtől

Igazán egyszerű
• Nincs szükség akkumulátorra vagy adapterre
• Behúzható kábelek



 Digitális sztereó hangsugárzók

A digitális sztereó hangsugárzók lehetővé teszik, 
hogy nagyszerű hangminőségben élvezze 
videoklipjeit és zeneszámait.

Védelmet nyújtok a hőtől

A kemény felület stabilitást nyújt a notebook 
számára. A megfelelő légáramlást elősegítő kialakítás 
pedig megakadályozza a túlmelegedést.

USB csatlakozó a tápláláshoz és a 
lejátszáshoz

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek 
köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB 
aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja 
automatikusan azonosítja azt, mint külső USB 
eszközt.
SDC5100/10

Fénypontok
Kiadás dátuma  
2018-03-30

Verzió: 7.1.3

12 NC: 8670 000 54635
EAN: 87 12581 50885 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Hang
• Frekvenciaátvitel: 100 - 18 000 Hz

Hangszórók
• Neodímium mágneses rendszer: Van

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Csatlakozó: USB-port

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények
• USB: Szabad USB-port
• PC OS: Windows Vista, XP, Mac OSX 10.2.8 vagy 

újabb

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

43,2 x 35,5 x 10,5 cm
• Nettó tömeg: 0,94 kg
• Bruttó tömeg: 1,49 kg
• Táratömeg: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

45,2 x 23 x 37,5 cm
• Nettó tömeg: 1,88 kg
• Bruttó tömeg: 3,46 kg
• Táratömeg: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 2

Csomag tartalma
• Gyors áttekintő útmutató: Van
•
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