
 

 

Philips
USB hub se 4 porty pro 
notebook

se správou kabelů

SUH5100
Spojte se

díky správě kabelů
Díky 3 postranním portům a 1 hornímu portu pro rychlý přístup a kabelu s možností obtočení okolo 

přístroje lze USB hub snadno používat a přenášet. Hub je napájen ze sítě, takže k němu lze připojit 

zařízení s vysokou spotřebou nebo jeho prostřednictvím dokonce nabíjet mobilní telefon nebo MP3.

Vezměte mne kamkoli
• Kabel s možností obtočení usnadňuje přenášení

Skutečně jednoduché
• USB hub se 4 porty a horním vkládacím portem
• Dostatečná délka kabelu pro použití s notebookem/ netbookem

Inteligentní design, snadné ovládání
• LED kontrolka pro snadné sledování stavu napájení
• Stabilizační pryžová základna zakotví hub

Umím se spojit s libovolným USB zařízením
• Napájení navíc pro přístroje s vysokou spotřebou, např. externí pevný disk
• Nabíjejte svůj mobilní telefon nebo MP3 přehrávač, i když je netbook v režimu spánku



 Kabel s možností obtočení

Integrovaný kabel USB lze obtočit přímo okolo 
výrobku, takže přenášení výrobku je mnohem snazší.

4 porty s horním vkládacím portem

USB hub se 4 porty pro připojení vašich zařízení, 
například tiskárny, myši nebo klávesnice. S horním 
vkládacím portem, dokonalým pro jednotku USB.

Dostatečná délka kabelu

Není kabel dost dlouhý? USB hub Philips se 4 porty 
přináší 50 cm dlouhý kabel pro váš notebook. Pro 
zkrácení délky ho lze obtočit okolo výrobku.

Stabilizační pryž

USB hub Philips se 4 porty pro notebook je na 
spodní straně pogumovaný, aby výrobek neklouzal. 
Váš USB zůstane stát pevně na stole a ani se 
nepohne.

LED kontrolka pro snadné sledování 
stavu
Někdy si nemusíte být jisti, zda je váš USB hub 
připojen k notebooku. USB hub Philips je vybaven 
LED kontrolkou pro snadné sledování stavu napájení.

Napájení navíc

Když používáte USB hub například pro připojení 
k externímu pevnému disku nebo zapisovací DVD 
mechanice, potřebujete napájení navíc. USB hub 
Philips se 4 porty pro notebook poskytuje externí 
napájecí adaptér, takže svá zařízení s vysokou 
spotřebou můžete připojit kdykoli a kdekoli.
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Specifikace
Možnosti připojení
• Délka kabelu: 50 cm
• Rozhraní: USB 2.0
• Standard Plug & Play: Ano
• USB: 4 porty, Vysokorychlostní USB 2.0

Spotřeba
• Typ adaptéru: Napájení střídavým proudem
• Adaptér napájení: 2,0 A
• Indikátor napájení LED: ano

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• operační systém Mac OS: Mac OS X 10.3.9 a 

novější
• USB: Volný port rozhraní USB

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Hmotnost: 0,068 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Obal s okénkem
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Hrubá hmotnost: 0,32 kg
• Čistá hmotnost: 0,178 kg
• Hmotnost obalu: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Hrubá hmotnost: 2,52 kg
• Čistá hmotnost: 1,068 kg
• Hmotnost obalu: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Externí adaptér napájení, 

Uživatelský manuál
•
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