
 

 

Philips
příslušenství pro monitory

SB1S24W
Ergonomická základna zvyšuje produktivitu 
a snižuje stres
Díky pokročilým ergonomickým funkcím, např. čepu otočnému o 90 stupňů, nastavení 
výšky a otočení a sklopení základna Philips Super Ergo Base zaručuje produktivní den bez 
námahy!

Udržitelné řešení přátelské k životnímu prostředí
• Materiály přátelské k životnímu prostředí vyhovují hlavním mezinárodním standardům

Ergonomický design
• Možnost otáčení obrazovky o 90 ° a inteligentní systém kabeláže
• Nastavení výšky o 110 mm pro ideální polohu při sezení
• Možnost otočného a sklopného nastavení pro ideální úhel sledování



 Nastavení výšky o 110 mm
Super Ergo Base je uživatelsky přívětivá základna 
monitoru Philips, umožňující měnit náklon, natočení 
a výšku a otáčet o 90 stupňů, aby si každý uživatel 
mohl nastavit pozici monitoru, zaručující maximální 
pohodlí při prohlížení a efektivitu práce.

Otočná a sklopná obrazovka
Díky mechanismu pro otáčení a sklápění obrazovky, 
který je vestavěný do podstavce, se monitor otáčí a 
sklápí dozadu nebo dopředu.

Materiály přátelské k životnímu 
prostředí
Kvůli udržitelnosti coby strategické motivaci pro své 
podnikání se společnost Philips zavázala k používání 
materiálů šetrných k životnímu prostředí, a to pro 
výrobky všech kategorií. Všechny plastové části 
skříně, kovové části kostry a obalový materiál 
využívají 100% recyklovatelný materiál. Bylo 
dosaženo 50% snížení obsahu rtuti v zářivkách. 
Přísně dodržujeme standardy RoHs, které zajišťují, 
že dojde k odstranění všech nebezpečných materiálů 
a použity budou pouze materiály šetrné k životnímu 
prostředí. Další informace o udržitelnosti a 
společnosti Philips si můžete přečíst na stránce http:/
/www.asimpleswitch.com/global/
SB1S24W/00

Přednosti
• Spolupracuje s: 240S1, 240B1, 240P1
•

Podstavec
• Nastavení výšky: 110 mm
• Pivot [čep]: 90 stupeň
• Otočný: -/+65 stupeň
• Sklopné provedení: -5/20 stupňů stupeň

Rozměry
• Výrobek se stojanem (mm): 398 x 250 x 220 mm
• Balení v mm (Š x V x H): 456 x 322 x 275 mm

Hmotnost
• Výrobek se stojanem (kg): 2,2 kg
• Výrobek s obalem (kg): 2,9 kg

Skříňka
• Barva: Stříbrná/Černá
• Provedení: Textura

Příbuzné výrobky
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