
 

 

Philips
Podkładka z głośnikami 
CushionSpeaker

SDC5100
Usiądź wygodnie, zrelaksuj się 

i korzystaj z przyjemnością
Podkładka z głośnikami CushionSpeaker™ zapewnia stabilne ułożenie urządzenia na kolanach 
i chroni kolana przed emitowanym ciepłem. Dodatkowo antypoślizgowy pasek utrzymuje 
laptopa w odpowiedniej pozycji. Wystarczy zrelaksować się i korzystać z przyjemnością!

Przyjemne słuchanie
• Cyfrowe głośniki stereo
• Wtyk USB do zasilania i korzystania

Wygodne przeglądanie w Internecie
• Wygodna podkładka na kolana wypełniona fasolą
• Z płaską powierzchnią i antypoślizgowym paskiem, dostosowana do dowolnego laptopa
• Ochrona kolan przed ciepłem laptopa

To naprawdę proste
• Nie potrzeba akumulatora ani zasilacza
• Chowany przewód



 Cyfrowe głośniki stereo

Cyfrowe głośniki stereo pozwalają cieszyć się klipem 
wideo lub muzyką o doskonałym brzmieniu.

Ochrona przed nagrzaniem

Twarda powłoka pozwala bezpiecznie przenosić 
laptopa i zapewnia prawidłowy obieg powietrza, 
zapobiegając przegrzaniu

Wtyk USB do zasilania i korzystania

Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można 
podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a 
Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone 
urządzenie pamięci masowej USB.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

31,6 x 6,32 x 39,2 cm
• Waga: 0,937 kg

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 100–18 000 Hz

Głośniki
• Magnes neodymowy

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 0,5 m
• USB: USB 2.0
• Złącze: Port USB

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• System operacyjny komputera: Windows Vista, 

XP, Mac OSX 10.2.8 i nowsze wersje

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

43,2 x 35,6 x 10,5 cm
• Waga netto: 0,94 kg
• Waga brutto: 1,49 kg
• Ciężar opakowania: 0,55 kg
• EAN: 87 12581 50885 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

45,2 x 23 x 37,5 cm
• Waga netto: 1,88 kg
• Waga brutto: 3,46 kg
• Ciężar opakowania: 1,58 kg
• EAN: 87 12581 51015 2
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Zawartość opakowania
• Skrócona instrukcja obsługi
•

Dane techniczne
Podkładka z głośnikami CushionSpeaker
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