
 

 

Philips
Namestitveni nosilec za 
odjemalce

za Philips SmartErgoBase

BS8B27B
Bolje izkoristite 

delovni prostor
Bolje izkoristite delovni prostor s priključitvijo računalniških odjemalcev na podstavek 
SmartErgoBase Philipsovega monitorja s stojalom za namestitev odjemalcev. Preprosta in 
vsestranska rešitev vam omogoča izgradnjo sistema po vzoru "vse v enem" za optimalno storilnost

Bolje izkoristite delovni prostor
• Preprosta rešitev "vse v enem"
• Preprosta nastavitev in uporaba
• Univerzalni 100 mm vzorec za namestitev po standardu VESA
• Ergonomska prilagodljivost v vseh smereh



 Preprosta rešitev "vse v enem"
Enostaven nosilec za namestitev odjemalcev 
omogoča preprosto in ugodno rešitev, s katero 
ustvarite računalniški sistem "vse v enem" v velikosti 
namiznega računalnika, ki omogoča učinkovito izrabo 
prostora v omejenem okolju, in se obenem izognete 
prepletanju kablov.

Preprosta nastavitev in uporaba
Nosilec za namestitev odjemalcev se prilega na 
Philipsov nagrajeni podstavek SmartErgoBase za 
tržne monitorje ter omogoča enostavno namestitev 
osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.

Vzorec za namestitev po standardu 
VESA
Odprtine za namestitev po standardu VESA 
zagotavljajo,da je način namestitve združljiv z večino 
manjših osebnih računalnikov in tankih odjemalcev.

Ergonomska prilagodljivost
Pametna zasnova nosilca za odjemalce omogoča 
vsestransko ergonomsko prilagajanje (višina, zasuk, 
nagib) na podstavku Philips SmartErgoBase
BS8B27B/00
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Priročnost
• Podstavek VESA: 100 x 100 mm

Dimenzije
• Izdelek (Š x V x G): 120 x 140 x 31 mm
• Enojni izdelek s paketom: 156 × 60 × 131 mm

Teža
• Izdelek: 0,17 kg
• Enojni izdelek s paketom: 0,24 kg
• Največja obremenitev (kg): 5 kg

Delovni pogoji
• Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 

40 °C °C
• Temperat. razpon (shranjevanje): –20 °C do 60 

°C °C
• Relativna vlažnost: 20–80 % %

• Nadmorska višina: Delovanje: +12.000 čevljev 
(3658 m), mirovanje: +40.000 čevljev (12.192 m)

• Življenjska doba: 3 leta

Prijaznost do okolja
• Varovanje okolja in energija: RoHS
• Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 

100 %

Ohišje
• Barva: Črna
• Površina: Tekstura

Združljivost izdelka
• Združljivo z: Podnožje Philips za nastavitev višine za 

272B8****, 271B8****, 273B9***, 275B9***, 
276B9***, 288B9***
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