
 

 

Philips
Клиентска скоба за 
монтаж

за Philips SmartErgoBase

BS6B2234B
Максимално пространство 

на бюрото
Оставете максимално пространство на бюрото и закрепете PC клиентите към SmartErgoBase на 

монитора си Philips с конзолата за клиенти. Това семпло и гъвкаво решение ви позволява да 

окомплектовате оборудването "всичко в едно" за максимална продуктивност

Максимално пространство на бюрото
• Просто All-in-One решение
• Проста настройка и употреба
• Универсална схема за монтаж 100 мм VESA
• Пълно ергономична регулируемост



 Просто All-in-One решение
Тази семпла клиентска скоба за монтаж 
позволява просто и достъпно решение за 
създаване на универсална форма за настолна 
работа на компютъра без бъркотия, която 
използва ефективно средата с ограничено 
пространство.

Проста настройка и употреба
Клиентската скоба за монтаж се поставя направо 
на удостоения с награда търговски монитор 
Philips SmartErgoBase за лесен монтаж на 
компютър и Тънък клиент.

Схема за монтаж VESA
Стандартните в областта отвори за монтаж VESA 
гарантират съвместимостта за монтаж с повечето 
малогабаритни компютри и тънки клиенти.

Ергономична регулируемост
Находчивата конструкция на клиентската скоба 
за монтаж позволява пълно ергономично 
регулиране (височина, завъртане, наклон) на 
Philips SmartErgoBase
BS6B2234B/00
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Комфорт
• VESA монтиране: 100 x 100 мм

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 120 x 139 x 49 мм
• Един продукт с опаковка: 156 x 60 x 131 мм

Тегло
• Продукт: 0,24 кг
• Един продукт с опаковка: 0,30 кг
• Максимално натоварване (кг): 5 кг

Условия на експлоатация
• Температурен диапазон (работен): От 0°C до 

40°C °C
• Температурен диапазон (съхранение): От 

–20 °C до 60 °C °C
• Относителна влажност: 20–80% %
• Надморска височина: Работа: +12 000 фута 

(3658 м), Неактивност: +40 000 фута (12 192 м)
• Експлоатационен срок: 3 години

Устойчивост
• Околна среда и енергия: Директива RoHS
• Рециклируеми материали на опаковката: 100 %

Корпус
• Цвят: Черно
• Готово: Консистенция

Продуктова съвместимост
• Съвместим с: База на Philips за регулиране на 
височината на 221B6QPYE*, 221B7***E*, 
221P6*****, 231B7***E*, 240B7***E*, 
241B6QPYE*, 241B7***E*, 241P6******, 
242B7***E*, 242P7****, 271S7****, 272B7***E*, 
272P7*****
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