
 

 

Philips
Montážny stojan

pre monitor Philips 

SmartErgoBase

BS6B2234B
Maximalizujte pracovný stôl

Maximalizujte pracovný stôl a pripojte PC klientov k monitoru SmartErgoBase od spoločnosti 
Philips pomocou montážneho stojana. Tento jednoduchý všestranný pomocník umožňuje 
vytvorenie nastavenia typu Všetko v jednom pre maximálnu produktivitu

Maximalizujte pracovný stôl
• Jednoduché a multifunkčné riešenie
• Jednoduché nastavenie a používanie
• Univerzálne 100 mm upevnenie VESA
• Plne ergonomický a nastaviteľný



 Jednoduché a multifunkčné riešenie
Tento jednoduchý montážny stojan predstavuje 
nízkonákladové riešenie na vytvorenie 
usporiadaného a multifunkčného pracovného 
prostredia pre prácu s počítačmi a umožňuje 
efektívne využitie prostredí s obmedzeným 
priestorom.

Jednoduché nastavenie a používanie
Tento montážny stojan je dokonale prispôsobený 
pre ocenený komerčný monitor SmartErgoBase 
značky Philips a umožňuje jednoduchú montáž 
počítača a Tenkého klienta.

Upevnenie VESA
Upevnenie VESA predstavuje priemyselný štandard a 
zaručuje montážnu kompatibilitu, ktorá umožňuje 
upevnenie na väčšinu počítačov a Tenkých klientov 
s malými rozmermi.

Ergonomický a nastaviteľný
Inteligentný dizajn montážneho stojana umožňuje 
dokonalé ergonomické nastavenie (výška, natočenie, 
naklonenie) monitora Philips SmartErgoBase
BS6B2234B/00
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Vybavenie a vlastnosti
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Rozmery
• Produkt (Š x V x H): 120 x 139 x 49 mm
• Jeden produkt s obalom: 156 x 60 x 131 mm

Hmotnosť
• Produkt: 0,24 kg
• Jeden produkt s obalom: 0,30 kg
• Maximálne zaťaženie (kg): 5 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 – 80 % %
• Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 

stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
• Životnosť: 3 roky

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: RoHS
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %

Skrinka
• Farba: Čierna
• Povrchová úprava: Textúra

Kompatibilita výrobku
• Kompatibilné s: Výškovo nastaviteľný podstavec 

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

•

Technické údaje
Montážny stojan
pre monitor Philips SmartErgoBase
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