
 

 

Philips
Consolă de montare 
dispozitive client

pentru Philips SmartErgoBase

BS8B27B
Maximizează spaţiul pe birou

Maximizează spaţiul pe birou şi fixează PC-urile client de SmartErgoBase a monitorului 
Philips cu suportul de montare a dispozitivelor client. Această soluţie versatilă simplă îţi 
permite să creezi configuraţii All-in-One pentru productivitate maximă

Maximizează spaţiul pe birou
• Soluţie All-in-One simplă
• Simplu de montat și utilizat
• Model de montare VESA universal de 100 mm
• Reglare complet ergonomică



 Soluţie All-in-One simplă
Această consolă de montare a dispozitivelor client 
este o soluţie simplă și ieftină pentru a crea o 
combinaţie calculator/desktop all-in-one ordonată, 
eficientizând utilizarea spaţiului mic.

Simplu de montat și utilizat
Consola de montare a dispozitivelor client se 
potrivește cu SmartErgoBase a monitoarele 
comerciale premiate de la Philips pentru montarea 
simplă a PC-ului și Thin Client.

Model de montare VESA
Găurile de montare VESA, standard în industrie, 
garantează compatibilitatea de montare cu 
majoritatea formelor de PC și Thin Client.

Reglare ergonomică
Designul inteligent al consolei de montare a 
dispozitivelor client permite reglaje ergonomice 
complete (înălţime, pivotare, înclinare) pentru Philips 
SmartErgoBase
BS8B27B/00
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Confort
• Suport VESA: 100 x 100 mm

Dimensiuni
• Produs (LxÎxA): 120 x 140 x 31 mm
• Produs individual cu ambalaj: 156 x 60 x 131 mm

Greutate
• Produs: 0,17 kg
• Produs individual cu ambalaj: 0,24 kg
• Încărcare maximă (kg): 5 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 

°C °C
• Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 

°C °C

• Umiditate relativă: 20 %-80 %
• Altitudine: Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), 

nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
• Durată de viaţă: 3 ani

Sustenabilitate
• Date ecologice și energetice: RoHS
• Material de ambalare reciclabil: 100 %

Carcasă
• Culoare: Negru
• Finisaj: Textură

Compatibilitate produs
• Compatibil cu: Bază Philips reglabilă pe înălţime 

pentru 272B8****, 271B8****
•

Specificaţii
Consolă de montare dispozitive client
pentru Philips SmartErgoBase

http://www.philips.com

