
 

 

Philips
Cloud-näyttöteline

19–29 tuuman (48–73 cm) 

näytöille

Korkeussäätö
Citrix-ympäristön tuki

SB4B1927CB
Yksinkertainen, turvallinen 

ja ympäristöystävällinen
Virtaviivaista IT-tehtäviä tällä valmiilla all-in-one-ratkaisulla. Joustavan ratkaisun voi 
integroida Citrix-ympäristöön ja yhdistää olemassa olevaan näyttöön. Joustava, helposti 
hallittava ja erittäin turvallinen ratkaisu on järkevin valinta IT-tarpeisiin.

Yksinkertainen all-in-one
• Parempi ergonomia SmartErgoBasen avulla
• Yksinkertainen VDI-all-in-one

Helposti hallinnoitava ja joustava
• Citrix-yhteensopiva ja saumaton integraatio
• Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu
• SmartConnect-työasemapäätteissä on erinomainen laajennettavuus

Ympäristöä säästävä ratkaisu
• All-in-one-työasemapääte on energiatehokas valinta
• Ympäristöystävällinen ratkaisu



 SmartErgoBase

SmartErgoBase-näyttöteline parantaa näytön 
ergonomisuutta ja johtojen hallintaa. Telineen 
korkeuden, kiertonivelen, kallistuman ja 
kääntökulman säädöt takaavat aina sopivan 
näytön asennon, mikä vähentää pitkän 
työpäivän fyysistä rasitusta. 
Johtojenhallintajärjestelmä selkeyttää johtojen 
sekasotkua ja pitää työtilan siistinä ja 
ammattimaisena.

Yksinkertainen VDI-all-in-one

IT-organisaatioissa työntekijät tarvitsevat 
selkeät ja luotettavat tietojärjestelmäratkaisut 
ja samalla on varmistettava laitteiden teho, 
tietojen käyttö ja tietoturva ja vähennettävä 
kustannuksia. Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) -ratkaisu vastaa haasteeseen. Sen avulla 
IT-osastot voivat ylläpitää kaikkia tietoja ja 
ohjelmistoja keskitetysti palvelimilla ja tarjota 

käyttäjille helpot all-in-one-asiakaspäätteet. 
Ratkaisu vapauttaa tilaa työpöydältä, ja kaikkea 
tietoa käsitellään suojatun palvelinyhteyden 
kautta. Keskitetty ratkaisu madaltaa 
merkittävästi työpisteiden laite- ja 
ohjelmistokustannuksia.

Citrix-yhteensopiva

Philipsin Citrix-yhteenopivat Cloud-laitteet 
tukevat High Definition Experience (HDX) -
tekniikkaa, jonka avulla organisaatiot voivat 
yhdistää järjestelmänsä saumattomasti Citrixin 
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) -
ympäristöön. Citrixin avulla organisaatiot 
voivat tarjota Windows-sovelluksia ja -
työasemia helposti virtualisoitavina ja 
siirrettävinä on-demand-palveluina. Ratkaisu 
vastaa sekä IT-osaston että yksittäisten 
käyttäjien mobiili-, tietoturva- ja 
suorituskykytarpeisiin.

SmartConnect-työasemapäätteet
SmartConnect-työasemapäätteissä on laajat 
liitäntäominaisuudet, kuten DVI out -liitäntä 

näytön laajentamista varten, mikrofoni- ja 
ääniliitännät verkkokonferensseja varten sekä 
USB- ja LAN-liitännät. Monipuolisten 
ominaisuuksien vuoksi päätteet on helppo 
kytkeä olemassa olevaan työympäristöön.

All-in-one-työasemapäätteet
Energian hinta on jatkuvasti nousussa, ja 
yritysten IT-budjetit ovat rajalliset. Moni 
organisaatio etsiikin keinoja vähentää 
energiakustannuksia. All-in-one-
työasemapäätteiden sähkönkulutus on 
merkittävästi tavallista työasemaa pienempi, ja 
niiden avulla organisaatiot voivat pienentää 
ympäristövaikutuksia ja suunnata 
kustannussäästöt järjestelmien kehittämiseen.

Ympäristöystävällinen ratkaisu
"Philips on sitoutunut käyttämään 
ympäristöystävällisiä materiaaleja koko 
näyttövalikoimassaan. Runkojen muoviosat, 
alustojen metalliosat ja pakkausmateriaalit 
valmistetaan 100 % kierrätettävistä 
materiaaleista. Tietyissä malleissa jopa 65 % 
valmistusmateriaalista on kuluttajien 
kierrättämää muovia. RoHS-standardien tiukka 
noudattaminen takaa tuntuvia vähennyksiä 
myrkyllisten aineiden (kuten lyijy) käytössä, tai 
niitä ei ole lainkaan. CCFL-taustavalaistujen 
näyttöjen elohopeapitoisuutta on tuntuvasti 
vähennetty ja LED-taustavalaistut näytöt ovat 
elohopeattomia. Lisätietoja saat osoitteesta 
http://www.asimpleswitch.com/global/.
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Kohokohdat
Cloud-näyttöteline
19–29 tuuman (48–73 cm) näytöille Korkeussäätö, Citrix-ympäristön tuki



kiina (yksinkertaistettu), kiina (perint.)
Käyttöjärjestelmä
• Suoritin: TI DM8148
• Taajuus: 1 Ghz
• ROM: 4 Gt EMMC
• RAM: 1 Gt DDRIII
• Järjestelmä: HDX
• Asiakaspääteratkaisu: Citrix

Citrix-tuki
• VDI-in-a-Box: Versio 5.1, 5.0
• XeApp: Versio 6.5, 64 bittiä
• XenDesktop: Versio 5.6

Liitännät
• Signaalitulo: (2) DVI-lähtö
• USB: (4) USB 2.0
• RJ45
• Mikrofonitulo
• Kuulokeliitäntä: Linjalähtö

Ergonomia
• Korkeudensäätö: 120 mm +/-5
• Monitorin koko: Yhteensopiva VESA-kiinnitystä 

tukevien 19–29 tuuman näyttöjen kanssa
• Pivot-toiminto: 90 astetta (–1 – +91 astetta)
• Kiertonivel: –65/65
• Kallistuma: –5 astetta +2/–0 (eteenpäin), +20 

astetta +0/–3 (taaksepäin)

Käyttömukavuus
• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm ja 75 x 75 mm 

(pakkauksessa olevilla ruuveilla)
• Johtojen hallinta
• Näyttökielet: englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, 

japani, korea, Kiillotus, portugali, venäjä, espanja, 

Virta
• Käynnissä: 9,2 W (tav.) / 20 W (enint.)
• Valmiustilassa: <1,2 W (S3)
• Sammutettuna: <0,5 W (S5)
• Virran merkkivalo: Käynnissä - valkoinen, 

Sammutettuna – ei LED-valoa, Valmiustilassa – 
Wake-on-LAN

Mitat
• Tuote ja jalusta (mm): 310 x 471 x 261 mm
• Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 372 x 543 x 

299 mm

Paino
• Tuote ja jalusta (kg): 3,30 kg
• Tuote ja pakkaus (kg): 5,13 kg

Käyttöolosuhteet
• Käyttölämpötila: 0–40 °C °C
• Varastointilämpötila: –20 °C – 60 °C °C
• Suhteellinen kosteus: 20–80 % %
• Korkeus merenpinnasta: Käyttö: 3 658 m, säilytys: 

12 192 m
• MTBF: 30 000 tuntia

Standardit
• Haitalliset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia
• SmartGreen: RoHS
• Säännösten mukaiset hyväksynnät: CB, CE-

hyväksytty, CU, EMF, CCC, ErP

Kotelo
• Jalusta: Musta
• Viimeistely: Kuvioitu
•

Julkaisupäivä 2019-05-01

Versio: 5.0.1

12 NC: 8670 001 10413
EAN: 87 12581 70599 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

SB4B1927CB/00

Tekniset tiedot
Cloud-näyttöteline
19–29 tuuman (48–73 cm) näytöille Korkeussäätö, Citrix-ympäristön tuki

* Pakkaus ei sisällä näyttöä

http://www.philips.com

