
 

 

Philips
Uchwyt do montażu 
urządzeń klienckich

do podstawy Philips 

SmartErgoBase

BS4B1927B
Więcej miejsca na biurku

Podstawka do urządzeń klienckich pozwala zamontować klienty PC na podstawie SmartErgoBase 
monitora firmy Philips, co zapewni więcej miejsca na biurku. To proste, uniwersalne rozwiązanie 
umożliwia tworzenie konfiguracji typu All-in-One i zwiększenie wydajności pracy.

Więcej miejsca na biurku
• Proste rozwiązanie typu All-in-One
• Łatwa konfiguracja i obsługa
• Uniwersalny wzorzec mocowania VESA — 100 mm
• Pełna ergonomiczna regulacja



 Proste rozwiązanie typu All-in-One
Ten prosty uchwyt do urządzeń klienckich stanowi 
ekonomiczne rozwiązanie, które umożliwia 
stworzenie konfiguracji typu All-in-One bez 
bałaganu. To rozwiązanie pozwoli w pełni 
wykorzystać dostępną przestrzeń.

Łatwa konfiguracja i obsługa
Uchwyt do urządzeń klienckich pasuje do 
nagradzanej podstawy do monitorów komercyjnych 
SmartErgoBase firmy Philips. Montaż komputera 
stacjonarnego lub tzw. cienkiego klienta (thin client) 
nie sprawia problemów.

Wzorzec mocowania VESA
Otwory montażowe odpowiadające standardowi 
branżowemu VESA gwarantują zgodność mocowania 
z większością komputerów stacjonarnych i cienkich 
klientów.

Ergonomiczna regulacja
Sprytna konstrukcja uchwytu do urządzeń klienckich 
umożliwia pełną ergonomiczną regulację (wysokość, 
obrót, nachylenie) podstawy Philips SmartErgoBase
BS4B1927B/00
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Udogodnienia
• Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 100 x 

100 mm

Wymiary
• Produkt (SxWxG): 120 x 139 x 49 mm
• Pojedynczy produkt z opakowaniem: 

156 x 60 x 131 mm

Waga
• Produkt: 0,20 kg
• Pojedynczy produkt z opakowaniem: 0,26 kg
• Maksymalne obciążenie (kg): 2 kg

Warunki eksploatacji
• Zakres temperatur (eksploatacja): od 0°C do 

40°C °C
• Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C 

do 60°C °C
• Wilgotność względna: 20%–80 %
• Wysokość: Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); 

przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
• Czas eksploatacji: 3 lata

Zrównoważony rozwój
• Środowisko naturalne i energia: RoHS
• Materiał opakowania zdatny do odzysku: 100 %

Obudowa
• Kolor: Czarny
• Wykończenie: Tekstura

Zgodność produktu
• Zgodność z: Podstawy Philips z regulacją 

wysokości — 19P4QYEB, 220P4*, 231P4*, 240P4*, 
240B4*, 241P4*, 258B6*, 272B4*, 272S4***C*
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