
 

 

Philips
Cloud-näyttöteline

19–29 tuuman (48–73 cm) 

näytöille

Korkeussäätö
VMware-tuki

SB4B1927VB
Yksinkertainen, turvallinen 

ja ympäristöystävällinen
Virtaviivaista IT-prosesseja tällä valmiilla all-in-one-ratkaisulla. Joustavan ratkaisun voi 
integroida VMware-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
• VMware-tuki ja saumaton integraatio
• Olemassa olevan näytön käyttäminen on joustava ja edullinen ratkaisu
• Tehokas Tera2-piirisarja
• Zero Client SmartConnect -työasemapäätteissä on erinomainen laajennettavuus

Ympäristöä säästävä ratkaisu
• Zero Client 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, että näyttö on 
sopivassa asennossa, mikä vähentää pitkän 
työpäivän aiheuttamaa 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.

VMware-tuki

Philipsin VMware-yhteensopivissa Cloud-
laitteissa käytetään PCoIP (PC over Internet 
Protocol) -tekniikkaa, joka mahdollistaa 
saumattoman integraation VMwaren VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) -ympäristöön. 
VMwaren kehittyneen virtualisointitekniikan 
etu on lyömätön luotettavuus ja tietoturva 
sekä nopea ja helppo asennus.

Tera2-piirisarja
Uusi Tera2-piirisarja on erittäin tehokas. Sen 
suorituskyky on yli viisinkertainen edellisen 
sukupolven piirisarjaan verrattuna, ja lisäksi 
virrankulutus on matalampi, kaistanleveyttä 
tarvitaan aiempaa vähemmän ja tietoturvaa on 
parannettu.

Zero Client SmartConnect
Zero Client 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.

Zero Client All-in-One -
työasemapäätteet
Energian hinta on jatkuvasti nousussa, ja 
yritysten IT-budjetit ovat rajalliset. Moni 
organisaatio etsiikin keinoja vähentää 
energiakustannuksia. Zero Client 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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• Käynnissä: 8 W (tav.) / 20 W (enint.)
Käyttöjärjestelmä
• Suoritin: Teradici TERA 2321
• ROM: 32 Mt, Flash
• RAM: 512 Mt, DDRIII
• Järjestelmä: PCoIP
• Asiakaspääteratkaisu: VMware

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

Käytön mukavuus
• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm ja 75 x 75 mm 

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

Japanilainen, korea, portugali, espanja, kiina 
(yksinkertaistettu), kiina (perint.)

Virta

• Valmiustilassa: <2 W (S3)
• Off-tilassa: <0,5 W (S5)
• Virranilmaisin: Käynnissä - valkoinen, 

Sammutettuna – oranssi, Valmiustilassa – Wake-
on-LAN/USB

Mitat
• Tuote ja jalusta (mm): 310 x 471 x 261 mm
• Pakkaus millimetreinä (LxKxS): 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: Käytössä: 3,658 m, Ei käytössä: 12,192 m
• MTBF: 30 000 tunti(a)

Yhteensopivuus ja standardit
• Tiettyjä aineita: Ei sisällä PVC:tä/BFR:ää
• SmartGreen: RoHS
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CB, CE-

hyväksytty, CU, EMF, ErP

Kotelo
• Tuki: Musta
• Viimeistely: Karhennus
•
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