
 

 

Philips
Bază monitor cloud

Pentru monitor de 19"-29"/48-73 

cm

Înălţime reglabilă
pentru Citrix

SB4B1927CB
Simplu, sigur şi ecologic

Simplificaţi operaţiile IT cu această soluţie Zero Client gata de utilizare şi multifuncţională. 
Ataşaţi-vă monitorul actual şi integraţi mediul Citrix pentru flexibilitate maximă. Flexibilitatea, 
administrarea şi siguranţa desăvârşită fac din aceasta cea mai inteligentă soluţie IT.

Simplitate multifuncţională
• SmartErgoBase pentru o ergonomie mai bună
• Simplitate multifuncţională VDI

Administrare și flexibilitate
• Compatibil Citrix pentru integrare perfectă
• Flexibilitate și economie prin integrarea cu monitorul existent
• Thin Client SmartConnect pentru extindere perfectă

Soluţie ecologică sustenabilă
• Thin Client All-in-One pentru economia de energie
• Soluţie ecologică



 SmartErgoBase

SmartErgoBase este o bază de monitor ce 
permite reglarea ergonomică a ecranului și 
simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile 
de reglare a înălţimii, înclinării și rotirii permit 
obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. 
Sistemul elimină solicitările fizice din timpul 
unei zile de lucru și permite gestionarea 
cablurilor, reducând „păienjenișul” de cabluri și 
păstrând aspectul profesional al biroului.

Simplitate multifuncţională VDI

Lucrătorii au nevoie de o soluţie de calcul 
curată și fiabilă. Organizaţiile IT trebuie să 
menţină performanţa hardware, accesul la date 
și securitatea și să reducă costurile. Cu Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI), organizaţiile IT 
pot menţine toate datele și software-ul pe un 

server centralizat și pot implementa un client 
simplu, multifuncţional pe partea utilizatorului. 
Spaţiul de lucru al utilizatorului este eliberat, 
datele de pe server sunt vizualizate securizat 
de către client și resursele IT utilizate de client 
sunt reduse considerabil.

Compatibil Citrix

Dispozitivele cloud de la Philips pentru Citrix 
sunt construite pe tehnologia High-Definition 
Experience (HDX) care permite organizaţiilor 
să le integreze perfect pe Citrix Virtual 
Desktop Infrastructure (VDI). Cu Citrix, 
organizaţiile pot virtualiza și transforma simplu 
aplicaţiile și desktop-urile Windows într-un 
serviciu la cerere securizat. Cunoașteţi nevoile 
de mobilitate, securitate și performanţă atât ale 
utilizatorilor IT, cât și ale utilizatorilor finali.

Thin Client SmartConnect
Dispunând de conexiuni excelente, cum ar fi 
ieșire DVI duală pentru extindere pe ecran 

dual, microfon și audio pentru a fi pregătiţi 
pentru ședinţele web, USB pentru conexiuni 
universale și LAN pentru reţele securizate, 
Thin Client Smart Connect asigură integrarea 
rapidă și flexibilă cu reţelele existente.

Thin Client All-in-One
Pe măsură ce costurile cu energia cresc și 
bugetele IT se micșorează, organizaţiile caută 
soluţii de reducere a costurilor cu energia. 
Thin Client All-in-One utilizează o fracţie din 
energia unei configurări de monitor client 
tipice. Acest lucru permite organizaţiilor să 
reducă impactul asupra mediului și să aloce 
costurile pentru îmbunătăţirile necesare.

Soluţie ecologică
„Philips se angajează să utilizeze materiale 
durabile, ecologice în gama sa de monitoare. 
Toate părţile din plastic ale carcasei, părţile 
metalice ale cadrului și ambalajul sunt materiale 
100% reciclabile. Pentru anumite modele 
utilizăm până la 65% componente din plastic 
reciclat. Respectarea cu stricteţe a 
standardelor RoHS asigură reducerea 
substanţială sau eliminarea substanţelor toxice 
precum plumbul, de exemplu. Conţinutul de 
mercur a fost redus semnificativ în monitoarele 
cu iluminare de fundal CCFL și eliminat 
complet din monitoarele cu iluminare de fundal 
cu LED-uri. Vizitaţi Philips la http://
www.asimpleswitch.com/global/ pentru a afla 
mai multe.
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Chineză tradiţională
Platformă
• Procesor: TI DM8148
• Frecvenţă: 1 Ghz
• ROM: 4 GB EMMC
• RAM: 1 GB DDRIII
• Sistem: HDX
• Soluţie client: Citrix

Compatibilitate Citrix
• VDI-in-a-Box: Versiunea 5.1, 5.0
• XeApp: Versiunea 6.5 pe 64 biţi
• XenDesktop: Versiunea 5.6

Conectivitate
• Intrare semnal: (2) Ieșire DVI
• USB: (4) USB 2.0
• RJ45
• Intrare pentru microfon
• Mufă pentru căști: Ieșire line-out

Ergonomie
• Ajustare pe înălţime: 120 mm +/-5
• Dimensiune monitor: Echipat pentru monitoarele 

de 19"~29" compatibile cu suportul VESA
• Pivot: 90 de grade (-1~ + 91 de grade)
• Rotativ: -65/65
• Înclinare: -5 grade +2/-0 (înainte), +20 grade +0/-3 

(înapoi)

Confort
• Montare VESA: 100 x 100 mm și 75 x 75 mm (cu 
șuruburi atașate)

• Optimizare utilizare cablu
• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Greacă, 

Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, 
Portugheză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, 

Alimentare
• Mod pornit: 9,2 W (nominal), 20 W (max.)
• Mod Standby: <1,2 W (S3)
• Mod Oprit: <0,5 W (S5)
• Indicator LED de funcţionare: Mod pornit - alb, 

Mod oprit - fără LED, Mod standby - activare pe 
LAN

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 310 x 471 x 261 mm
• Ambalaj în mm (lxÎxA): 372 x 543 x 299 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 3,30 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 5,13 kg

Condiţii de funcţionare
• Interval temperatură (operare): între 0 °C și 40 

°C °C
• Interval temperatură (depozitare): între -20° și 60 

°C °C
• Umiditate relativă: 20 %-80 %
• Altitudine: Funcţionare: +12.000 ft (3.658 m), 

nefuncţionare: +40.000 ft (12.192 m)
• MTBF: 30.000 ore

Conformitate și standarde
• Substanţe specifice: Carcasă fără PVC/BFR
• SmartGreen: RoHS
• Reglementări și standarde: CB, Siglă CE, CU, EMF, 

CCC, ErP

Carcasă
• Picior: Negru
• Finisaj: Textură
•
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