
 

 

Philips
Hub do laptopa z 4 portami 
USB

z zarządzaniem przewodami

SUH5100
Działajmy razem!

Zarządzanie przewodami
3 porty boczne, 1 górny port szybkiego dostępu oraz elastyczny przewód pozwalają skorzystać z 

koncentratora USB oraz zapewniają wygodne przenoszenie urządzenia. Koncentrator można podłączyć 

do gniazdka elektrycznego, co umożliwia podłączenie do niego energochłonnych urządzeń, ładowanie 

telefonu komórkowego, a nawet odtwarzacza MP3.

Zabierz mnie wszędzie
• Elastyczny przewód umożliwia łatwe przenoszenie

To naprawdę proste
• 4-portowy hub USB z portem szybkiego ładowania
• Wystarczająca długość przewodu podczas korzystania z laptopa / netbooka

Inteligentne wzornictwo i łatwa obsługa
• Dioda LED do łatwego monitorowania statusu zasilania
• Gumowa warstwa antypoślizgowa podstawy do przymocowania huba

Możliwość podłączenia dowolnego urządzenia USB
• Dodatkowe zasilanie w przypadku gadżetów wymagających dużej mocy, np. zewnętrzny dysk 

twardy
• Naładuj telefon komórkowy lub odtwarzacz MP3 nawet podczas trybu czuwania netbooka



 Elastyczny przewód

Zintegrowany przewód USB można owinąć wokół 
urządzenia, co ułatwia przenoszenie.

4 porty z portem szybkiego ładowania

4-portowy hub USB do podłączenia urządzenia USB, 
np. drukarki, myszy, klawiatury. Port szybkiego 
ładowania umożliwia szybki dostęp – idealny w 
przypadku pamięci przenośnej.

Wystarczająca długość przewodu

Przewód nie jest wystarczająco długi? 4-portowy hub 
USB firmy Philips wyposażony jest w 50-

centymetrowy przewód do laptopa. Można go także 
zwinąć, aby skrócić jego długość.

Gumowa warstwa antypoślizgowa

4-portowy hub USB do laptopa firmy Philips 
wyposażony jest w warstwę gumy, która zapobiega 
ślizganiu. Hub USB może stać stabilnie na stole bez 
ciągłego przesuwania.

Dioda LED do łatwego monitorowania 
statusu
Czasami nie masz pewności, czy hub USB jest 
połączony z laptopem. Hub USB firmy Philips 
wyposażony jest w diodę LED, która w jasny sposób 
wskazuje status zasilania.

Dodatkowe zasilanie

Jeśli wykorzystujesz hub USB do podłączania 
urządzeń zewnętrznych, np. dysku twardego lub 
nagrywarki płyt DVD, konieczne będzie dodatkowe 
zasilanie. 4-portowy hub USB do laptopa firmy 
Philips zapewnia zewnętrzny zasilacz, aby umożliwić 
podłączenie urządzeń wymagających dużej ilości 
energii, kiedy i gdzie tylko chcesz.
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Dane techniczne
Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 50 cm
• Interfejs: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 porty, Szybkie złącze USB 2.0

Zasilanie
• Typ zasilacza: Przewód zasilający
• Zasilacz: 2,0 A
• Diodowy wskaźnik zasilania

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 2000, 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X wersja 10.3.9 lub nowsza
• USB: Wolny port USB

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Waga: 0,068 kg

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Opakowanie z okienkiem
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Waga brutto: 0,32 kg
• Waga netto: 0,178 kg
• Ciężar opakowania: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Waga brutto: 2,52 kg
• Waga netto: 1,068 kg
• Ciężar opakowania: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zewnętrzny adapter 

sieciowy, Instrukcja obsługi
•
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