
 

 

Philips
Βάση σύνδεσης USB

Για οθόνες 48-71 εκ. (19"-28")

Προσαρμόσιμο ύψος
Σύνδεση USB

SB4B1928UB

Α
βά
Αυ

πλ

πρ

γε
πλά και ολοκληρωμένα
ση οθόνης και γενικής χρήσης
τή η βάση με οθόνη για notebook επιτρέπει τον εύκολο πολλαπλασιασμό θυρών. Συνδέστε την 

ήρως προσαρμόσιμη βάση σύνδεσης στην υπάρχουσα οθόνη σας. Επεκτείνετε την επιφάνεια 

οβολής των εργασιών σας και διατηρήστε συνδεδεμένα τα περιφερειακά σας με αυτήν τη βάση 

νικής χρήσης.

Τακτοποιημένος χώρος
• Καθολική σύνδεση USB με όλα τα notebook
• Με ένα μόνο καλώδιο USB 3.0 μπορείτε να συνδέσετε τον φορητό σας υπολογιστή στην 
οθόνη

• Πρόσβαση σε όλες τις περιφερειακές συσκευές, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι από το 
διανομέα

• Σύνδεση με Internet, Intranet με ενσωματωμένη θύρα Ethernet

Επέκταση της επιφάνειας προβολής
• Μετάδοση βίντεο και ήχου από το φορητό υπολογιστή με ένα μόνο καλώδιο
• Δημιουργήστε έναν οργανωμένο χώρο εργασίας
• Πραγματικό plug and play, για ρύθμιση διπλής οθόνης χωρίς προβλήματα

Μέγιστη άνεση για μέγιστη παραγωγικότητα
• Η βάση Smart Ergo παρέχει τη δυνατότητα εργονομικών ρυθμίσεων φιλικών προς το 
χρήστη

• Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και γραφείου, για μέγιστη άνεση



 Καθολική σύνδεση USB

Αυτή η πρωτοποριακή βάση για οθόνες 
Philips επιτρέπει την εύκολη αναπαραγωγή 
θυρών με κάθε notebook, ώστε να έχετε ένα 
απόλυτα τακτοποιημένο χώρο εργασίας. 
Ιδανική για τα πιο λεπτά notebook με 
περιορισμένες υποδοχές, αυτή η οθόνη με 
ενσωματωμένο διανομέα USB, Ethernet και 
εξόδους βίντεο σάς δίνει τη δυνατότητα 
μετάδοσης βίντεο, ήχου και απευθείας 
σύνδεσης στο Internet με ένα μόνο καλώδιο 
σύνδεσης USB. Επειδή η υποδοχή USB έχει 
καθολική συμβατότητα, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε αυτήν τη βάση σχεδόν σε 
κάθε notebook, ώστε να εξοικονομείτε χώρο 
και χρήματα.

Επεκτείνετε την επιφάνεια προβολής με 
ένα μόνο καλώδιο

Επεκτείνετε εύκολα την προβολή σας. Με 
ένα μόνο καλώδιο USB από το notebook στη 
βάση, μπορείτε να συνδέσετε πολλές οθόνες 
μέσω HDMI και DisplayPort και να έχετε 

ανάλυση έως και 4K UHD (3840 x 2160), για 
έναν τακτοποιημένο χώρο εργασίας με 
αυξημένη παραγωγικότητα.

Βάση Smart Ergo

Η βάση Smart Ergo καθιστά άνετη τη χρήση 
της οθόνης και παρέχει ένα σύστημα 
διαχείρισης καλωδίων. Η φιλική προς το 
χρήστη δυνατότητα προσαρμογής του 
ύψους, της κλίσης και της γωνίας 
περιστροφής της βάσης σάς επιτρέπει να 
ρυθμίζετε την οθόνη ώστε να προσφέρει 
μέγιστη άνεση, συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της φυσικής καταπόνησης και 
κούρασης. Το σύστημα διαχείρισης 
καλωδίων βοηθά στην τακτοποίηση των 
καλωδίων, για έναν τακτοποιημένο 
εργασιακό χώρο.

Μικρή απόσταση μεταξύ πλαισίου και 
γραφείου

Χάρη στην προηγμένη βάση Smart Ergo, 
μπορείτε να χαμηλώνετε την οθόνη Philips 

σχεδόν στο επίπεδο του γραφείου, 
εξασφαλίζοντας μια άνετη οπτική γωνία. Η 
χαμηλή απόσταση μεταξύ πλαισίου και 
γραφείου είναι ιδανική, αν χρησιμοποιείτε 
διπλοεστιακά, τριεστιακά ή πολυεστιακά 
γυαλιά όταν εργάζεστε στον υπολογιστή. 
Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες με 
διαφορετικό ύψος να χρησιμοποιούν την 
οθόνη στη γωνία και στις ρυθμίσεις ύψους 
που προτιμούν, συμβάλλοντας στον 
περιορισμό της κούρασης και της 
καταπόνησης.

Συμβατότητα με οθόνες VESA

Συνδέστε τη βάση σύνδεσης USB με μια νέα 
οθόνη Philips ή αναβαθμίστε τις ήδη 
υπάρχουσες οθόνες σας. Αυτή η βάση 
διαθέτει σύστημα Philips Quick Release και 
συμβατότητα με οθόνες VESA (μοτίβο οπών 
100 x 100 mm) έως και 28 ιντσών.
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299 χιλιοστά •
Συνδεσιμότητα
• Είσοδος σήματος: 1 USB 3.0 (upstream)
• Έξοδος σήματος: DP x 1, HDMI x 1
• USB: 4 USB 3.0 με B.C.1.2
• Υποδοχή ακουστικών: Και
• RJ45: Ναι (μέσω USB)
• Είσοδος μικροφώνου: Ναι (μέσω USB)
• Υποδοχή κάρτας SD/MMC: Κάρτα SD

Άνεση
• Κλειδαριά Kensington: Και
• Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.

Εργονομία
• Ρύθμιση ύψους: 120 χιλ.
• Περιστροφή: 90 μοίρες
• Περιστρεφόμενο: -65/65
• Κλίση: -5/20 μοίρες

Ρεύμα
• Λειτουργία ενεργοποίησης: 3,8 W (τυπ. ), 121 W 

(μέγ.)
• Λειτουργία αναμονής: < 4 W (τυπ.)
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Σε λειτουργία - Λευκή
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240VAC, 50-60Hz, 
Ενσωματωμένο

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 310 x 463 x 261 χιλιοστά
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 372 x 543 x 

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 3,4 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 5,2 κ.

Συνθήκες λειτουργίας
• Έυρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 

40°C ° C
• Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -20°C έως 

60° C ° C
• Σχετική υγρασία: 20%-80 %
• Υψόμετρο: Λειτουργία: +3.658 μέτρα (12.000 
πόδια), εκτός λειτουργίας: +12.192 μέτρα (40.000 
πόδια)

• MTBF: 70.000 (χωρίς οπίσθιο φωτισμό) ώρα(ες)

Βιωσιμότητα
• Περιβάλλοντος και ενέργειας: RoHS
• Ανακυκλώσιμο υλικό συσκευασίας: 100 %
• Συγκεκριμένες ουσίες: Περίβλημα χωρίς PVC / 

BFR, Χωρίς υδράργυρο, Χωρίς μόλυβδο

Συμμόρφωση και πρότυπα
• Ρυθμιστικές εγκρίσεις: CB, Σήμανση CE, EMF, 

ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC

Περίβλημα
• Μπροστινή στήλη: Ασημί
• Πίσω στήλη: Μαύρο
• Βάση: Μαύρο
• Τέλος: Υφή
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* Η οθόνη δεν περιλαμβάνεται
* Η βάση σύνδεσης Philips υποστηρίζει λειτουργία φόρτισης για τα 
περισσότερα notebook Asus και Acer και παρέχει ισχύ αλλά όχι 
φόρτιση στα περισσότερα notebook Dell, HP και Lenovo.

http://www.philips.com

