
 

 

Philips
мониторен аксесоар

SB1S22W
Ергономичната основа повишава продуктивността 
и намалява стреса

С усъвършенствани ергономични функции, като 90-градусова ос на въртене, 
настройка на височината и наклон и завъртане, супер-ергономичната основа на 
Philips ви гарантира продуктивен ден без умора!

Устойчиво екологично решение
• Екологичните материали отговарят на основните международни стандарти

Ергономичен дизайн
• Завъртане на екрана на 90 градуса и интелигентно подреждане на кабелите
• 130 мм настройка на височината за идеално положение на седене
• Настройка на наклона и завъртането за идеален ъгъл на гледане



 130 мм настройка на височината
Супер-ергономичната основа е "приятелски 
настроена към хората" стойка на мониторите 
Philips с регулиране на наклона, обръщането и 
височината, както и със завъртане на 90 градуса, 
така че всеки потребител да може да разположи 
монитора за постигане на максимално удобство и 
ефективност при гледане

Наклон и въртене на екрана
Наклон и въртене на екрана е механизъм, вграден 
в опората, който позволява на монитора да се 
завърта и накланя назад или напред.

Екологични материали
С приемането на устойчивостта като водещ 
фактор в работата си, Philips се ангажира с 
използването на екологични материали за цялата 
своя гама от нови продукти. В цялата гама се 
използват материали без съдържание на олово. 
Всички пластмасови части на корпусите, части на 
металните шасита и опаковъчни материали са 
100% годни за рециклиране. Постигнато е 
намаление с 50% на съдържанието на живак в 
лампите. Ние стриктно прилагаме стандартите на 
Директивата RoHs, което означава, че всички 
опасни материали се отстраняват, а се използват 
само такива, които опазват околната среда. 
Можете да прочетете повече за устойчивостта и 
Philips на: http://www.asimpleswitch.com/global/
SB1S22W/00

Акценти
• Работи с: 220S1, 220B1, 220P1, 225B1, 225P1
•

Стойка
• Настройка на височината: 130 мм
• Ос на въртене: 90 градус
• Шарнир: -/+65 градус
• Наклон: -5/20 градуса градус

Размери
• Изделие със стойка (мм): 398 x 250 x 220 мм
• Опаковка в мм (ШxДxВ): 456 x 322 x 275 мм

Тегло
• Изделие със стойка (кг): 2,2 кг
• Изделие с опаковка (кг): 2,9 кг

Шкаф
• Цвят: Сребристо/черно
• Покритие: Текстура
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