
 

 

Philips
Hub USB, 4 porturi, pentru 
notebook

cu gestionarea cablurilor

SUH5100
Să intrăm în legătură!

cu gestionarea cablurilor
Cu 3 porturi laterale şi 1 port frontal pentru acces rapid plus un cablu care se poate înfăşura, puteţi 

utiliza hub-ul USB şi îl puteţi transporta uşor. Acest hub se conectează la sursa de alimentare şi astfel vă 

puteţi conecta dispozitivele cu consum mare sau chiar încărca telefonul mobil sau playerul MP3.

Ia-mă oriunde
• Cablul care se poate înfășura facilitează transportul

Extrem de ușoare
• Hub USB cu 4 porturi și port de încărcare superior
• Lungime suficientă a cablului pentru utilizare cu un notebook/ netbook

Design inteligent, simplu de utilizat
• LED pentru monitorizarea ușoară a stării alimentării
• Baza din cauciuc aderent fixează hubul

Mă pot conecta la orice dispozitiv USB
• Energie suplimentară pentru gadgeturile de putere mare, de ex. o unitate hard disk externă.
• Încărcaţi telefonul mobil sau playerul MP3 chiar și când netbook-ul este inactiv.



 Cablu care se poate înfășura

Cablul USB integrat poate fi înfășurat în jurul 
produsului, ceea ce facilitează transportul.

4 porturi cu port de încărcare superior

Hub USB cu 4 porturi pentru a conecta dispozitivele 
USB, precum imprimanta, mouse-ul, tastatura. Cu 
port de încărcare superior pentru acces rapid - 
perfect pentru modul de memorie.

Lungime suficientă a cablului

Cablul nu este suficient de lung? Hubul USB cu 4 
porturi Philips furnizează un cablu lung de 50 cm 

pentru notebook-ul dvs. Acesta poate fi, de 
asemenea, înfășurat pentru a scurta lungimea.

Cauciuc aderent

Hubul USB cu 4 porturi pentru notebook Philips 
utilizează cauciuc în partea inferioară pentru a evita 
alunecarea. Hubul USB poate să rămână stabil pe 
masă fără să se miște.

LED pentru monitorizarea ușoară a 
stării
Uneori nu sunteţi sigur dacă hubul USB este conectat 
la notebook. Hubul USB Philips furnizează lumină 
LED pentru monitorizarea ușoară a stării alimentării.

Energie suplimentară

Când utilizaţi hubul USB pentru conexiuni precum o 
unitate hard disk externă sau un inscriptor DVD, 
aveţi nevoie de putere mai multă. Hubul USB cu 4 
porturi pentru notebook Philips dispune de un 
adaptor de alimentare extern, astfel încât puteţi să 
conectaţi dispozitivele de putere mare oricând, 
oriunde.
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Specificaţii
Conectivitate
• Lungime cablu: 50 cm
• Interfaţă: USB 2.0
• Plug & Play
• USB: 4 porturi, USB 2.0 de mare viteză

Alimentare
• Tip adaptor: Alimentare c.a.
• Adaptor de alimentare: 2,0 A
• LED indicator funcţionare

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 2000, Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7
• Mac OS: Mac OS X 10.3.9 și versiuni ulterioare
• USB: Port USB gratuit

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,8 x 10,1 x 2,5 cm
• Greutate: 0,068 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie cu fereastră
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14,5 x 17,5 x 7,5 cm
• Greutate brută: 0,32 kg
• Greutate netă: 0,178 kg
• Greutate proprie: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 50151 8

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,5 x 24,7 x 21,8 cm
• Greutate brută: 2,52 kg
• Greutate netă: 1,068 kg
• Greutate proprie: 1,452 kg
• EAN: 87 12581 52364 0

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor de curent extern, 

Manual de utilizare
•
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