
 

 

„Philips“
Kliento montuojamas 
laikiklis

skirta „Philips SmartErgoBase“

BS6B2234B
Padidinkite stalo darbo 

vietos plotą
Padidinkite stalo darbo vietos plotą ir užtikrinkite „Philips“ monitorių „SmartErgoBase“ 
saugą naudojant kliento montuojamus laikiklius. Šis paprastas universalus sprendimas 
padės užtikrinti maksimalų darbo našumą pritaikius sąranką „viskas viename“

Padidinkite stalo darbo vietos plotą
• Paprastas sprendimas „viskas viename“
• Lengva įrengti ir naudoti
• Universalus 100 mm VESA montavimo šablonas
• Itin ergonomiškas reguliavimas



 Paprastas sprendimas „viskas viename“
Šis paprastas kliento montuojamas laikiklis padės 
nebrangiai įsirengti erdvią darbo vietą prie 
kompiuterio stalo, efektyviai išnaudojant kiekvieną 
ne itin erdvios vietos centimetrą.

Lengva įrengti ir naudoti
Kliento montuojamas laikiklis tvirtinamas tiesiai prie 
„Philips“ apdovanojimų pelniusio monitoriaus 
„SmartErgoBase“, kad kompiuterio ir „Thin Client“ 
surinkimas būtų lengvas.

VESA montavimo šablonas
Pramoninio standarto VESA montavimo angos yra 
suderinamos su dauguma kompiuterių ir „Thin 
Client“.

Ergonomiškas reguliavimas
Sumanus kliento montuojamo laikiklio dizainas 
garantuoja ergonomišką „Philips SmartErgoBase“ 
reguliavimą (aukštį, pasukimą, pakreipimą)
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Patogumas
• VESA tvirtinimo įranga: 100 x 100 mm

Matmenys
• Gaminys (P x A x G): 120 x 139 x 49 mm
• Vienas gaminys su pakuote: 156 x 60 x 131 mm

Svoris
• Gaminys: 0,24 kg
• Vienas gaminys su pakuote: 0,30 kg
• Didžiausia apkrova (kg): 5 kg

Eksploatavimo sąlygos
• Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C °C
• Temperatūros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C 

iki 60 °C °C
• Santykinė drėgmė: 20 %–80 %
• Aukštis: Veikia: +12 000 ft (3658 m), neveikia: +40 

000 ft (12192 m)
• Švietimo trukmė: 3 m.

Pastovumas
• Aplinkos ir energijos: RoHS
• Perdirbama pakavimo medžiaga: 100 %

Korpusas
• Spalva: Juoda
• Paviršius: Tekstūra

Gaminių suderinamumas
• Suderinama su: „Philips“ reguliuojamo aukščio 

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

•

Specifikacijos
Kliento montuojamas laikiklis
skirta „Philips SmartErgoBase“
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