
 

 

Philips
Klientmonteringsbeslag

Til Philips SmartErgoBase

BS6B2234B
Få maksimal plads 

på skrivebordet
Få maksimal plads på skrivebordet, og fastgør dine PC-klienter med SmartErgoBase til din 
Philips-skærm med klientmonteringsstanderen. Denne enkle alsidige løsning gør det 
muligt at oprette en alt-i-én opstilling, der maksimerer produktiviteten

Få maksimal plads på skrivebordet
• Enkel alt-i-én-løsning
• Nemt at sætte op og bruge
• Universelt 100 mm VESA-monteringsmønster
• Komplet, ergonomisk justeringsmulighed



 Enkel alt-i-én-løsning
Dette enkle klientmonteringsbeslag giver mulighed 
for en prisbillig, enkel løsning til at skabe en 
velordnet alt-i-én-formfaktor til stationære 
computere, der giver en effektiv udnyttelse af 
pladsen i rum med begrænset plads.

Nemt at sætte op og bruge
Klientmonteringsbeslaget passer helt perfekt til 
Philips' prisvindende SmartErgoBase-skærm, der 
monteres nemt på computeren og en tynd klient.

VESA-monteringsmønster
VESA-monteringshuller, der opfylder 
branchestandarden, garanterer 
monteringskompatibilitet med de fleste computere 
og tynde klienter med lille formfaktor.

Ergonomisk justeringsmulighed
Det smarte design af klientmonteringsbeslaget giver 
mulighed for komplet, ergonomisk justering (højde, 
drejning, vipning) på Philips SmartErgoBase
BS6B2234B/00
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Komfort
• VESA-beslag: 100 x 100 mm

Mål
• Produkt (BxHxD): 120 x 139 x 49 mm
• Enkelt produkt i emballagen: 156 x 60 x 131 mm

Vægt
• Produkt: 0,24 kg
• Enkelt produkt i emballagen: 0,30 kg
• Maksimal belastning (kg): 5 kg

Driftsforhold
• Temperaturinterval (drift): 0-40°C °C
• Temperaturinterval (opbevaring): -20 - 60°C °C
• Relativ fugtighed: 20 % - 80 %
• Højde: I drift: +12.000 fod (3.658 m), ikke i drift: 

+40.000 fod (12.192 m)
• Levetid: 3 år

Bæredygtighed
• Miljøforhold og energi: RoHS
• Genanvendelige emballeringsmaterialer: 100 %

Kabinet
• Farve: Sort
• Finish: Tekstur

Produktkompatibilitet
• Kompatibel med: Philips-højdejusteringssokkel 

221B6QPYE*, 221B7***E*, 221P6*****, 
231B7***E*, 240B7***E*, 241B6QPYE*, 
241B7***E*, 241P6******, 242B7***E*, 242P7****, 
271S7****, 272B7***E*, 272P7*****

•

Specifikationer
Klientmonteringsbeslag
Til Philips SmartErgoBase

http://www.philips.com

