
 

 

Philips
USB-telakointiasema

19–28 tuuman (48–71 cm) 

näytöille

Korkeussäätö
USB-yhteys
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ksinkertainen all-in-one
yttöteline ja yleistelakointiasema yhdessä

hän kannettavien yleistelakointiasemaan ja näyttötelineeseen on helppo lisätä laitteita. 
tä täysin säädettävissä oleva telakointiteline näyttöön ja liitä kaikki oheislaitteet 
istelakointiasemaan.

Eroon häiritsevistä johdoista työpisteellä
• USB-yleistelakointiasema kaikille kannettaville
• Voit telakoida kannettavan tietokoneen näyttöön yhdellä USB 3.0 -kaapelilla
• Kaikki oheislaitteet, näppäimistö ja hiiri käyttöön keskittimen avulla
• Verkkoyhteydet kiinteään Ethernet-porttiin

Laajenna katselunäkymää
• Toista videokuvaa ja ääntä kannettavasta tietokoneesta yhdellä kaapelilla
• Käytä useita näyttöjä samanaikaisesti ilman häiritseviä johtoja
• Helppokäyttöinen ja vaivaton tapa ottaa käyttöön kaksi näyttöä

Maksimimukavuus, maksimituottavuus
• SmartErgoBase-näyttöteline mahdollistaa ergonomiset säädöt
• Lyhyt matka näytön reunasta pöytään tekee lukemisesta mukavaa
• Teline on yhteensopiva VESA-näyttöjen kanssa – helppo asennus



 USB-yleistelakointiasema

Philipsin innovatiiviseen yleistelakointiasemaan 
ja näyttötelineeseen on helppo lisätä mikä 
tahansa kannettava tietokone. Samalla pääset 
eroon häiritsevistä johdoista. Telakointiasema 
sopii erityisesti erittäin ohuille kannettaville, 
joissa on vain rajoitettu määrä liitäntöjä. 
Telineen USB-keskittimen, Ethernet-liitännän 
ja videolähtöjen ansiosta voit siirtää videokuvaa 
ja ääntä sekä muodostaa internet-yhteyden 
vaivattomasti yhdellä ainoalla USB-kaapelilla. 
USB-liitännän ansiosta voit käyttää telakkaa 
minkä kannettavan tietokoneen kanssa 
tahansa, eikä telakkaa tarvitse enää vaihtaa 
uuteen ostaessasi uuden kannettavan.

Laajenna yhdellä kaapelilla

Laajenna katselunäkymää helposti. Liitä vain 
yksi USB-kaapeli kannettavasta telakkaan. Näin 
voit liittää telakkaan useita eri näyttöjä HDMI- 

ja DisplayPort-liitännöillä ja katsella jopa 4K 
UHD (3840 x 2160) -tasoista kuvaa. 
Työskentele tehokkaammin ilman häiritseviä 
johtoja ja käyttämällä samanaikaisesti useita eri 
näyttöjä.

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.

Lyhyt matka näytön reunasta pöytään

Kehittyneen SmartErgoBase-näyttötelineen 
ansiosta Philipsin näyttö voidaan laskea lähes 

pöydän tasolle, jolloin katselukulma voidaan 
säätää entistä mukavammaksi. Lyhyt matka 
näytön reunasta pöytään takaa täydellisen 
työskentelymukavuuden, jos käytät silmälaseja 
työskennellessäsi tietokoneella. Lisäksi 
eripituiset käyttäjät voivat säätää näytön 
korkeuden ja katselukulman haluamakseen, 
mikä vähentää silmien rasittumista ja 
väsymystä.

Yhteensopiva VESA-näyttöjen kanssa

Yhdistä USB-telakointiasema uuteen Philips-
näyttöön tai päivitä nykyiset näyttösi. 
Näyttötelineessä on Philipsin 
pikakiinnitysjärjestelmä ja teline on 
yhteensopiva enintään 28 tuumaisten näyttöjen 
kanssa, jotka tukevat VESA-kiinnitystä (100 x 
100 mm:n kiinnitysreiät).
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299 mm
Liitännät
• Signaalitulo: USB 3.0 x1 (lähtevä)
• Signaalilähtö: DP x 1, HDMI x 1
• USB: USB 3.0 x 4, B.C.1.2
• Kuulokeliitäntä
• RJ45: Kyllä (USB:n kautta)
• Mikrofonitulo: Kyllä (USB:n kautta)
• SD/MMC-korttipaikka: SD-kortti

Käyttömukavuus
• Kensington-lukko
• VESA-kiinnitys: 100 x 100 mm

Ergonomia
• Korkeudensäätö: 120 mm
• Pivot-toiminto: 90 astetta
• Kiertonivel: –65/65
• Kallistuma: -5/20 astetta

Virta
• Käynnissä: 3,8 W (tav.) / 121 W (enint.)
• Valmiustilassa: <4 W (tav.)
• Virran merkkivalo: Käynnissä - valkoinen
• Virtalähde: 100–240 VAC, 50-60 Hz, Kiinteä

Mitat
• Tuote ja jalusta (mm): 310 x 463 x 261 mm
• Pakkaus millimetreinä (L x K x S): 372 x 543 x 

Paino
• Tuote ja jalusta (kg): 3,4 kg
• Tuote ja pakkaus (kg): 5,2 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: 70 000 (pois lukien taustavalo) tuntia

Ympäristö
• Ympäristö ja energia: RoHS
• Kierrätettävä pakkausmateriaali: 100 %
• Haitalliset aineet: Ei sisällä PVC- eikä BFR-muovia, 

Ei sisällä elohopeaa, Ei sisällä lyijyä

Standardit
• Säännösten mukaiset hyväksynnät: CB, CE-

hyväksytty, EMF, ErP, SEMKO, C-tick, CU-EAC

Kotelo
• Etupilari: Hopea
• Takapilari: Musta
• Kanta: Musta
• Viimeistely: Kuvioitu
•
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* Pakkaus ei sisällä näyttöä
* Philips-telakointiasema tukee useimpien Asus- ja Acer-merkkisten 

kannettavien lataamista. Asemaan voidaan telakoida myös Dell-, HP- 
ja Lenovo-merkkiset kannettavat, mutta näitä ei voi ladata.

http://www.philips.com

