
 

 

Philips
Monitortalp felhőalapú 
monitorhoz

19"-29"-es/48-73 cm-es 

monitorhoz

Állítható magasságú
Citrix technológiához

SB4B1927CB
Egyszerű, biztonságos 

és környezetbarát
Korszerű IT ezzel a zéró kliens, “minden-az-egyben" (all-in-one) használatra kész megoldással. 

Csatlakoztassa az aktuális monitort, és integrálja a Citrix környezettel a maximális rugalmasságért. 

Rugalmasságának, kezelhetőségének és tökéletes biztonságosságának köszönhetően ez a 

legintelligensebb IT megoldás.

Az All-in-One egyszerűsége
• SmartErgoBase a kedvezőbb ergonómiáért
• VDI All-in-One az egyszerűség érdekében

Kezelhetőség és rugalmasság
• Citrix-kompatibilitás a zökkenőmentes integrációért
• Rugalmasság és megtakarítások a meglévő monitor integrálásával
• SmartConnect vékony kliens az egyedülálló bővíthetőségért

Fenntartható, környezetbarát megoldás
• All-in-One vékony kliens az energiamegtakarítás érdekében
• Környezetbarát megoldás



 SmartErgoBase

A SmartErgoBase olyan monitortalp, amely 
ergonomikus és kényelmes kijelzést, valamint 
kábelelvezetést tesz lehetővé. A talp emberre 
szabott magassága, billenthetősége, 
elforgathatósága és annak szöge, illetve 
mindezek beállíthatósága maximális kényelmet 
biztosít, és enyhíti egy hosszú munkanap 
fáradalmait. A kábelelvezetés megszünteti a 
kábelrengeteget, és rendben tartja a 
munkaterületet, profi megjelenést kölcsönözve 
annak.

VDI All-in-One az egyszerűség 
érdekében

Az alkalmazottaknak egy letisztult, megbízható 
számítástechnikai megoldásra van szükségük. 
Az IT szervezeteknek biztosítaniuk kell a 
hardverteljesítmény, adathozzáférés és -
biztonság fenntarthatóságát, illetve 
csökkenteniük kell a költségeket. A Virtuális 
asztali infrastruktúrával (VDI) az IT 

szervezetek az összes adatot és szoftvert a 
központi szerveren tárolhatják, a felhasználói 
oldalon pedig egy egyszerű, All-in-One klienst 
telepíthetnek. A felhasználó asztalán 
felszabadul a hely, a szerveren tárolt adatok 
biztonságosan megtekinthetők a kliensről, a 
kliensre fordított IT erőforrások pedig 
nagymértékben csökkennek.

Citrix-kompatibilitás

A Citrix technológiához kifejlesztett Philips 
felhőalapú eszközök HDX technológiára 
épültek, amely révén zökkenőmentesen 
integrálhatók a Citrix virtuális asztali 
infrastruktúrába (VDI). A Citrix technológiával 
a Windows alkalmazások és asztalok 
könnyedén virtualizálhatók és átalakíthatók 
biztonságos, igény szerinti szolgáltatássá. 
Megfelelnek mind az IT, mind a végfelhasználók 
által támasztott igényeknek a mobilitás, 
biztonság és teljesítmény vonatkozásában.

SmartConnect vékony kliens
A SmartConnect vékony kliens csatlakozási 
lehetőségek tárházát kínálja (pl. kettős DVI 
kimenet a kétkijelzős bővíthetőség érdekében, 

mikrofon és audió a webértekezletek 
biztosításához, USB az univerzális 
kapcsolatokhoz és LAN a biztonságos 
hálózathoz), így gyors és rugalmas integrációt 
biztosít a meglévő hálózatokba.

All-in-One vékony kliens
A növekvő energiaköltségek és a szűkülő IT 
költségvetés mellett a szervezetek keresik 
azokat a megoldásokat, amelyek csökkenthetik 
energiaköltségeiket. Az All-in-One vékony 
kliensek a tipikus kliensmonitor 
energiafogyasztásának töredékét használják. 
Ezáltal csökkenthető a környezetre gyakorolt 
hatás, és kiadások helyett szükséges 
fejlesztésekbe lehet befektetni.

Környezetbarát megoldás
A Philips elkötelezte magát a környezetkímélő 
anyagok használata mellett a 
monitorgyártásban. A teljes műanyag burkolat, 
a fémváz és a csomagolás 100%-ban 
újrafelhasználható anyagú. Egyes típusoknál 
akár 65% újrafelhasznált műanyagot 
alkalmazunk. Az RoHS szabványok szigorú 
betartásával a mérgező anyagok, például ólom 
felhasználását jelentősen csökkentettük, illetve 
meg is szüntettük. A CCFL háttérvilágítású 
monitorok jelentősen kevesebb higanyt 
tartalmaznak, míg a LED-es háttérvilágítású 
monitorok egyáltalán nem tartalmaznak 
higanyt. További adatokért keresse fel a Philips 
weblapját: http://www.asimpleswitch.com/
global/
SB4B1927CB/00

Fénypontok
Monitortalp felhőalapú monitorhoz
19"-29"-es/48-73 cm-es monitorhoz Állítható magasságú, Citrix technológiához



• Kidolgozás: Szerkezet
•

Platform
• Processzor: TI DM8148
• Frekvencia: 1 GHz
• ROM: 4 GB EMMC
• RAM: 1 GB DDRIII
• Rendszer: HDX
• Kliensmegoldás: Citrix

Citrix-kompatibilitás
• VDI-in-a-Box: 5.1, 5.0 verzió
• XeApp: 6.5 64 bites verzió
• XenDesktop: 5.6 verzió

Csatlakoztathatóság
• Jelbemenet: (2) DVI kimenet
• USB-vel: (4) USB 2.0
• RJ45
• Mikrofonbemenet
• Fülhallgató csatlakozó: Vonalkimenet

Ergonómia
• Magasságállítási lehetőség: 120 mm +/-5
• Monitorméret: 19"~29"-es VESA rögzítés-

kompatibilis monitorokhoz előkészítve
• Forgócsap: 90 fok (-1~ + 91 fok)
• Elforgatás: -65/65
• Billentés: -5 fok +2/-0 (előre), +20 fok +0/-3 (hátra)

Kényelem
• VESA tartó: 100 x 100 mm és 75 x 75 mm 

(beszerelt csavarokkal)
• Kábelelvezetés
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, 

francia, német, görög, olasz, japán, koreai, lengyel, 
portugál, orosz, spanyol, egyszerűsített kínai, 
hagyományos kínai

Energiaellátás
• Bekapcsolt mód: 9,2 W (tip.), 20 W (max.)
• Készenléti üzemmód: <1,2 W (S3)
• Kikapcsolt mód: <0,5 W (S5)
• Tápellátás LED-indikátora: Bekapcsolt mód - 

Fehér, Kikapcsolt mód - Nincs LED, Készenléti 
mód - Ébresztés: LAN

Méretek
• Termék állvánnyal (mm): 310 x 471 x 261 mm
• A csomagolás méretei mm-ben (SzxMaxMé): 372 x 

543 x 299 mm

Tömeg
• Termék állvánnyal (kg): 3,30 kg
• Termék csomagolással együtt (kg): 5,13 kg

Működtetési feltételek
• Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C °C
• Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 

°C-ig °C
• Relatív páratartalom: 20–80 %
• Tengerszint feletti magasság: Üzemben: +12 000 

láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
• MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 

30 000 óra

Megfelelőség és szabványok
• Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes 

készülékház
• SmartGreen: RoHS
• Előírt jóváhagyások: CB, CE jelzés, CU, EMF, CCC, 

ErP

Ház
• Láb: Fekete
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