
 

 

Philips
USB-hub med 4 porter for 
bærbar PC

med kabelhåndtering

SUH5100
La oss slå oss sammen!

med kabelhåndtering
Med 3 sideporter og 1 topplassert port for rask tilgang samt en omslagskabel kan du enkelt 
bruke USB-huben og bære den omkring. Huben kan kobles til strømnett, slik at du kan koble 
til enheter med høyt strømforbruk, eller til og med lade mobiltelefonen eller MP3-spilleren.

Ta meg med hvor som helst
• Omslagskabelen gjør den enkel å bære med seg

Veldig enkelt
• 4-porters USB-hub med topplassert port
• God kabellengde for bruk på bærbar PC / nett-PC

Smart design, enkel å bruke
• LED for enkel overvåking av strømstatus
• Hub med gummiunderlag som holder den på plass

Jeg kan koble til alle USB-enheter
• Ekstra strøm for enheter som krever mye strøm, for eksempel eksterne harddisker
• Lad mobilen eller MP3-spilleren, selv om nett-PCen er i hvilemodus



 Omslagskabel

Den integrerte USB-kabelen kan kveiles rundt selve 
produktet, noe som gjør at den blir enklere å bære 
med seg.

4 porter med topplassert port

4-porters USB-hub for å koble til USB-enheter, for 
eksempel skriver, mus eller tastatur. Med 
topplassert port for rask tilgang – perfekt for 
minnepinner.

God kabellengde

Er ikke kabelen lang nok? Philips' 4-porters USB-hub 
gir en kabellengde på 50 cm for den bærbare PCen. 
Den kan også vikles rundt, slik at den blir kortere.

Gummi som holder den på plass

Philips' 4-porters USB-hub for bærbar PC har 
gummimateriale på undersiden, slik at den ikke sklir. 
USB-huben holder seg derfor stabilt på bordet uten 
at den flytter på seg.

LED for enkel statusovervåking
Av og til er du ikke helt sikker på om USB-huben er 
koblet til den bærbare PCen. Philips' USB-hub har 
LED-lamper som gjør at du enkelt kan overvåke 
strømstatusen.

Ekstra strøm

Når du bruker USB-huben for å koble til en ekstern 
harddiskstasjon eller en DVD-skriver, trenger du 
ekstra strøm. Philips' 4-porters USB-hub for bærbar 
PC har en ekstern strømadapter, slik at du kan koble 
til strømkrevende enheter når som helst og hvor 
som helst.
SUH5100/10

Spesifikasjoner
Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 50 cm
• Grensesnitt: USB 2.0
• Plug-and-Play
• USB: 4 porter, Høyhastighets USB 2.0

Drift
• Adaptertype: Vekselstrøm
• Strømadapter: 2,0 A
• LED-indikator for strøm

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 og nyere
• USB: Ledig USB-port

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Vekt: 0,068 kg

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Pakning med vindu
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Bruttovekt: 0,32 kg
• Nettovekt: 0,178 kg
• Taravekt: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Ytre eske
• Antall emballasjer: 6
• Yttereske (L x B x H): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Bruttovekt: 2,52 kg
• Nettovekt: 1,068 kg
• Taravekt: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Ekstern strømadapter, 

Brukerhåndbok
•
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