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Kliens rögzítőkonzol

Philips SmartErgoBase talphoz

BS4B1927B
Használja ki az asztalon 

lévő helyet
Használja ki az asztalon lévő helyet, és rögzítse a kliens állvánnyal a kliens számítógép elemeit 
a Philips monitor SmartErgoBase talpához. Az egyszerű, ugyanakkor sokoldalú megoldás révén 
szinte egy univerzális rendszert hozhat létre a maximális hatékonyság érdekében

Használja ki az asztalon lévő helyet
• Egyszerű univerzális megoldás
• Könnyen beállítható és használható
• 100 mm-es, univerzális VESA szerelőfuratok
• Teljes ergonomikus állíthatóság



 Egyszerű univerzális megoldás
Ez az egyszerű kliens rögzítőkonzol alacsony 
költségű, egyszerű megoldással megszabadít a 
vezetékrengetegtől, és olyan univerzális asztali 
számítógépes környezetet hoz létre, mely 
hatékonyan használja ki a kisebb tereket.

Könnyen beállítható és használható
A kliens rögzítőkonzol tökéletesen illeszkedik a 
Philips díjnyertes kereskedelmi monitor 
SmartErgoBase talphoz a számítógép és vékony 
kliens egyszerű rögzítése érdekében.

VESA szerelőfuratok
Az iparági szabványnak megfelelő VESA 
szerelőfuratok garantálják a rögzítési kompatibilitást 
a legtöbb kis méretű számítógéppel és vékony 
klienssel.

Ergonomikus állíthatóság
A kliens rögzítőkonzol ügyes tervezése lehetővé 
teszi a teljes ergonomikus állíthatóságot 
(magasságállítás, forgatás, billentés) a Philips 
SmartErgoBase talpon
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Kényelem
• VESA tartó: 100 x 100 mm

Méretek
• Termék (sz x ma x mé): 120 x 139 x 49 mm
• Önálló termék csomagolással: 156 x 60 x 131 mm

Tömeg
• Termék: 0,20 kg
• Önálló termék csomagolással: 0,26 kg
• Maximális terhelés (kg): 2 kg

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig °C
• Relatív páratartalom: 20–80 %

• Tengerszint feletti magasság: Üzemben: +12 000 
láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)

• Élettartam: 3 év

Fenntarthatóság
• Környezet és energia: RoHS
• Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

Ház
• Szín: Fekete
• Kidolgozás: Szerkezet

Termékkompatibilitás
• Kompatibilitás:: A Philips állítható magasságú 

talapzat a következő típusokkal kompatibilis: 
19P4QYEB, 220P4*, 231P4*, 240P4*, 240B4*, 
241P4*, 258B6*, 272B4*, 272S4***C*
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