
 

 

Philips
monitortartozék

SB1S24W
Ergonomikus talp - csökkenő stressz 

és növekvő produktivitás
Az olyan speciális ergonomikus jellemzők, mint pl. a 90 fokos elforgathatóság, a 
magasságállítási lehetőség vagy a dőlési és forgatási pozícionálás hatékonyan segítik elő az 
Ön produktivitását egész nap.

Fenntartható, környezetbarát megoldás
• Környezetbarát anyagok, amelyek megfelelnek a főbb nemzetközi szabványoknak

Ergonomikus kivitel
• 90 fokos képernyőelforgatás és intelligens kábelelvezetés
• 110 mm magasságállítás az ideális ülő testhelyzet érdekében
• A képernyő forgatható és billenthető az ideális nézési szög beállításához



 110 mm magasságállítás
A Super Ergo Base egy „emberközeli” Philips 
monitortalp, mely billenthető, forgatható, 90 fokban 
dönthető, és a magassága is állítható, így bármely 
felhasználó a maximális kényelmet és hatékonyságot 
szem előtt tartva helyezheti el a monitort

Képernyő forgatás és billentés
A képernyő forgatás és billentés a talpba épített 
mechanizmus, amely lehetővé teszi a monitor 
forgatását és előre-hátra billentését.

Környezetbarát anyagok
A Philips stratégiai célja, hogy a fenntarthatóság 
érdekében az új termékskála termékei 
környezetbarát anyagokból készüljenek. A termékek 
ólommentesek, a testek kialakításában felhasznált 
műanyag, a készülékek házához használt fém, és a 
csomagolóanyagok mind 100%-osan újrahasznosított 
anyagokból készülnek. A lámpák gyártásához 50%-kal 
kevesebb higany kerül felhasználásra. Termékeink 
megfelelnek az RoHs szabványoknak, amelyek 
biztosítják, hogy a termékek nem tartalmaznak 
veszélyes anyagokat, és előállításuk során kizárólag 
környezetbarát anyagok kerültek felhasználásra. 
További tudnivalók a fenntarthatóság és a Philips 
vállalat témakörében a következő címen találhatók: 
http://www.asimpleswitch.com/global/
SB1S24W/00

Fénypontok
275 mm • Működik a következővel:: 240S1, 240B1, 240P1
•

Állvány
• Magasságállítási lehetőség: 110 mm
• Forgócsap: 90 fok
• Elforgatás: -/+65 fok
• Billentés: -5/20 fok fok

Méretek
• Termék állvánnyal (mm): 398 x 250 x 220 mm
• Csomagolás mm-ben (SzxMaxMé): 456 x 322 x 

Súly
• Termék állvánnyal (kg): 2,2 kg
• Termék csomagolással együtt (kg): 2,9 kg

Ház
• Szín: Ezüst/Fekete
• Kidolgozás: Kialakítás

Kapcsolódó termékek
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