
 

 

Philips
príslušenstvo k monitoru

SB1S22W
Ergonomická základňa zvýši produktivitu 

a zníži stres
Ergonomická základňa Philips Super Ergo so zdokonalenými ergonomickými funkciami 
ako otáčanie v rozsahu 90 stupňov, prispôsobenie výšky, naklonenie a otočenie, vám zaistí 
produktívny deň bez únavy!

Udržateľné ekologické riešenie
• Ekologické materiály vyhovujú významným medzinárodným normám

Ergonomický dizajn
• Otáčanie obrazovky o 90 stupňov a inteligentná organizácia káblov
• Nastavenie výšky v rozsahu 130 mm pre ideálnu polohu pri sedení
• Nakláňaním a otáčaním nastavíte ideálny uhol zobrazenia



 Nastavenie výšky v rozsahu 130 mm
Dokonale ergonomická a jednoduchá základňa, ktorá 
sa môže nakloniť, otočiť, je výškovo nastaviteľná a 
môže sa otáčať o 90 stupňov, takže každý používateľ 
môže monitor Philips umiestniť tak, aby dosiahol 
maximálny komfort sledovania a jeho efektívnosť

Nakláňanie a otáčanie obr.
Funkcia sklonu a otáčania obrazovky je mechanizmus 
zabudovaný do podstavca, ktorý umožňuje nakláňať 
monitor dopredu alebo dozadu.

Ekologické materiály
Spoločnosť Philips, ktorej strategickou inšpiráciou je 
udržateľnosť, sa zaväzuje vo svojich nových 
produktových radoch používať ekologické materiály. 
V celom tomto rade sa používajú materiály bez 
obsahu olova. Všetky plastové diely skrinky, kovové 
časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100% 
recyklovateľný materiál. Dosiahli sme 50% zníženie 
obsahu ortuti v žiarivkách. Striktne dodržiavame 
štandardy RoHs, ktoré zaisťujú odstránenie všetkých 
ekologicky nebezpečných materiálov a použitie len 
ekologicky prijateľných materiálov. Viac o 
udržateľnosti a spoločnosti Philips si môžete prečítať 
na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/
SB1S22W/00

Hlavné prvky
• Pracuje s: 220S1, 220B1, 220P1, 225B1, 225P1
•

Stojan
• Nastavenie výšky: 130 mm
• Otočný: 90 stupeň
• Otočný: -/+65 stupeň
• Naklonenie: -5/20 stupňov stupeň

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 398 x 250 x 220 mm
• Balenie v mm (Š x Vx H): 456 x 322 x 275 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 2,2 kg
• Produkt bez balenia (kg): 2,9 kg

Skrinka
• Farba: Strieborná/čierna
• Povrchová úprava: Textúra
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