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niverzális egyszerűség
onitorállvány és univerzális dokkoló egyben
 univerzális notebook-dokkoló monitorállvány egyszerű portduplázást tesz lehetővé. Csatlakoztassa 

inden igény szerint állítható dokkolóállványt a meglévő monitorhoz. Megnövelheti a látható 

nkaterületet, és minden perifériás eszközt csatlakoztathat ehhez az univerzális dokkolóhoz.

Vezetékrengeteg nélküli munkaterület
• Univerzális USB-s dokkoló minden notebookhoz
• Egyetlen USB 3.0 kábel dokkolja notebookját a képernyőhöz
• Hozzáférés a perifériákhoz, a billentyűzethez és az egérhez a hubon keresztül
• Csatlakozás az Internethez vagy belső hálózathoz a beépített Ethernet port használatával

Szélesítse látóterét
• Egykábeles video- és audioátvitel notebookról
• Alakítson ki vezetékrengeteg nélküli, több monitoros munkaterületet
• Valódi plug and play működés a kényelmes kétkijelzős beállításhoz

Maximális komfort a maximális termelékenységhez
• A SmartErgoBase felhasználóbarát, ergonomikus beállításokat tesz lehetővé
• Kis magasság a keret és az asztal között a maximális olvasási kényelemért
• Az állvány kompatibilis a VESA monitorokkal, az egyszerű beállításért



 Univerzális USB-s dokkoló

A Philips innovatív dokkolós monitorállványa 
egyszerű és univerzális portduplázást tesz 
lehetővé bármilyen notebook számára, a 
vezetékrengeteg nélküli munkaterületért. 
Különösen jól illeszkedik a korlátozott számú 
csatlakozóval rendelkező, legújabb ultravékony 
notebookokhoz, beépített USB hubbal, 
Ethernet funkcióval, videokimenettel, és 
lehetőséget biztosít Önnek a video- és 
audiotartalmak továbbítására, valamint egy 
egyetlen USB kábeles csatlakozással 
Internethozzáférésre. Mivel az USB egy 
univerzális csatlakozó, a dokkoló gyakorlatilag 
bármilyen notebookkal használható, így nincs 
szükség az új notebookokhoz kínált drágább 
dokkolókra.

Növelje a vizuális élményt egyetlen 
kábellel

Szélesítse látóterét egyetlen kábellel. A 
notebookot és a dokkolót összekötő egyetlen 
USB használatával, HDMI és DisplayPort 

csatlakozón keresztül több monitort, illetve 
akár 4K UHD (3840 x 2160) felbontású kijelzőt 
csatlakoztathat a dokkolóhoz, ezáltal lehetővé 
téve a vezetékrengeteg nélküli, több 
monitoros munkaterületet a produktivitás 
növelése érdekében.

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.

Kis magasság a keret és az asztal között

A SmartErgoBase talpnak köszönhetően a 
Philips monitor akár az asztal szintjéig is 

ledönthető, így kényelmes megtekintési 
szögtartományt nyújt. A kis magasság a keret 
és az asztal között tökéletes azoknak, akik 
bifokális, trifokális vagy progresszív lencsével 
rendelkező szemüveget hordanak a 
számítógépen való munkához. Emellett a 
nagyon eltérő magasságú személyek is 
fáradtság és megerőltetés nélkül nézhetik a 
monitort, és a kívánt szögben és magasságra 
állíthatják be.

Kompatibilis a VESA monitorokkal

Párosítsa az USB-s dokkolóállványt egy új 
Philips kereskedelmi monitorral, vagy frissítse a 
meglévő monitorokat. Ez a monitorállvány a 
Philips gyorskioldó rendszerével rendelkezik, 
és kompatibilis a VESA-szabványú (100 x 100 
mm-es furatkiosztású) monitorokkal, egészen a 
28 hüvelykes képernyőméretig.
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543 x 299 mm • Kidolgozás: Szövetszerű
•

Csatlakoztathatóság
• Jelbemenet: 1 x USB3.0 (upstream)
• Jelkimenet: 1 x DP, 1 x HDMI
• USB-vel: 4 x USB 3.0 + B.C.1.2
• Fülhallgató csatlakozó
• RJ45: Igen (USB-n keresztül)
• Mikrofonbemenet: Igen (USB-n keresztül)
• SD / MMC memóriakártya aljzat: SD-kártya

Kényelem
• Kensington zár
• VESA szerelvény: 100 x 100 mm

Ergonómia
• Magasságállítási lehetőség: 120 mm
• Forgócsap: 90 fok
• Elforgatás: -65/65
• Billentés: -5/20 fok

Tápellátás
• Bekapcsolt mód: 3,8 W (tip.), 121 W (max.)
• Készenléti üzemmód: < 4 W (tipikus)
• Tápellátás LED-indikátora: Bekapcsolt mód - Fehér
• Tápegység: 100-240 V AC, 50-60 Hz, Beépített

Méretek
• Termék állvánnyal (mm): 310 x 463 x 261 mm
• A csomagolás méretei mm-ben (SzxMaxMé): 372 x 

Tömeg
• Termék állvánnyal (kg): 3,4 kg
• Termék csomagolással együtt (kg): 5,2 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): 

70 000 (háttérvilágítás nélkül) óra

Fenntarthatóság
• Környezet és energia: RoHS
• Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %
• Speciális anyagok: PVC- és BFR-mentes 

készülékház, Higanymentes, Ólommentes

Megfelelőség és szabványok
• Előírt jóváhagyások: CB, CE jelzés, EMF, ErP, 

SEMKO, C-tick, CU-EAC

Ház
• Elülső oszlop: Ezüst színű
• Hátsó oszlop: fekete
• Alapkészülék: fekete
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* A monitor nem tartozék
* A Philips dokkolóállvány a legtöbb Asus és Acer notebook számára 

töltési funkciót biztosít, a legtöbb Dell, HP és Lenovo notebook 
számára tápellátást nyújt, viszont töltési funkciót nem.

http://www.philips.com

