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port de monitor şi staţie de andocare universală într-un singur produs

est suport de monitor cu andocare universală pentru notebook permite replicarea facilă a porturilor. 

aşează suportul cu andocare complet reglabil la monitorul existent. Extinde-ţi spaţiul de lucru 

ualizat şi menţine toate perifericele conectate cu ajutorul acestui suport cu andocare universală.

Spaţiu de lucru ordonat
• Andocare USB universală pentru orice notebook
• Un singur cablu USB 3.0 vă conectează laptopul la ecran
• Accesaţi toate perifericele, tastatura și mouse-ul de la hub
• Conectaţi-vă la Internet, Intranet utilizând portul Ethernet încorporat

Extinde-ţi experienţa de vizionare
• Transmiteţi semnal video și audio de la laptop cu un singur cablu
• Creează un spaţiu de lucru ordonat cu mai multe monitoare
• Funcţionare cu adevărat plug and play pentru configurarea afișajului dual fără bătăi de cap

Confort maxim pentru productivitate maximă
• SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple
• Înălţime mică între ramă și masă pentru confort maxim la citire
• Suport compatibil cu monitoarele VESA pentru configurare ușoară



 Andocare USB universală

Acest suport de monitor Philips cu andocare 
permite replicarea facilă și universală a 
porturilor cu orice notebook, pentru un spaţiu 
de lucru ordonat. Deosebit de adecvat pentru 
cele mai recente notebookuri ultra subţiri cu 
conectori limitaţi, acest suport cu hub USB 
integrat, Ethernet și ieșiri video îţi permite să 
transmiţi materiale video, audio și să te 
conectezi la internet direct printr-un singur 
cablu USB. Deoarece USB este un conector 
universal, poţi utiliza acest suport cu andocare 
cu practic orice notebook, fără a mai înlocui 
staţiile de andocare scumpe pentru 
notebookurile noi.

Extindeţi vizualizarea cu un singur cablu

Extinde-ţi vizibilitatea cu un singur cablu. Cu un 
singur cablu USB de la notebook la suportul cu 
andocare, poţi atașa mai multe monitoare prin 

HDMI și DisplayPort și poţi afișa până la o 
rezoluţie de 4K UHD (3840 x 2160) pe 
suportul cu andocare, pentru a crea un spaţiu 
de lucru ordonat cu mai multe monitoare 
pentru productivitate crescută.

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.

Înălţime mică între ramă și masă

Monitorul Philips, mulţumită bazei 
SmartErgoBase avansate, poate fi coborât până 

la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare 
confortabil. Înălţimea mică între masă și ramă 
este soluţia perfectă dacă utilizaţi ochelari cu 
lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru 
lucrul la calculator. În plus, permite 
utilizatorilor cu diferenţe mari de înălţime să 
utilizeze monitorul la unghiul și setările de 
înălţime preferate, reducând oboseala.

Compatibil cu monitoarele VESA

Sincronizează suportul cu andocare USB cu un 
nou monitor comercial Philips sau actualizează 
monitoarele existente. Acest suport de 
monitor dispune de sistemul de eliberare 
rapidă Philips și este compatibil cu monitoarele 
conforme VESA (model de găuri 100 x 100 
mm) cu dimensiunea ecranului de până la 28 
inch.
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• Ambalaj în mm (lxÎxA): 372 x 543 x 299 mm • Finisaj: Textură
•

Conectivitate
• Intrare semnal: USB3.0x1 (amonte)
• Ieșire semnal: DP x 1, HDMI x 1
• USB: USB 3.0 x 4 cu B.C.1.2
• Mufă pentru căști
• RJ45: Da (prin USB)
• Intrare pentru microfon: Da (prin USB)
• Slot pentru card SD/MMC: Card SD

Confort
• Blocare Kensington
• Montare VESA: 100 x 100 mm

Ergonomie
• Ajustare pe înălţime: 120 mm
• Pivot: 90°
• Rotativ: -65/65
• Înclinare: -5/20 grade

Alimentare
• Mod pornit: 3,8 W (nominal), 121 W (max.)
• Mod Standby: < 4 W (nominal)
• Indicator LED de funcţionare: Mod pornit - alb
• Sursă de alimentare: 100-240VAC, 50-60Hz, 

Încorporat

Dimensiuni
• Produs cu suport (mm): 310 x 463 x 261 mm

Greutate
• Produs cu suport (kg): 3,4 kg
• Produs cu ambalaj (kg): 5,2 kg

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

40°C °C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° 

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

Nefuncţionare: +40.000ft (12.192m)
• MTBF: 70.000 ore (fără iluminare de fundal) ore

Durabilitate
• Date ecologice și energetice: RoHS
• Material de ambalare reciclabil: 100 %
• Substanţe specifice: Carcasă fără PVC/BFR, Fără 

mercur, Fără plumb

Conformitate și standarde
• Reglementări și standarde: CB, Siglă CE, EMF, ErP, 

SEMKO, C-Tick, CU-EAC

Carcasă
• Coloană faţă: Argintiu
• Coloană spate: Negru
• Bază: Negru
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Specificaţii
Suport cu andocare USB
Pentru monitorul de 19"-28"/48-71 cm Înălţime reglabilă, Conexiune USB

* Monitorul nu este inclus
* Suportul cu andocare Philips acceptă funcţia de încărcare pentru 

majoritatea notebookurilor Asus și Acer și furnizează alimentare 
pentru majoritatea notebookurilor Dell, HP și Lenovo, dar fără 
încărcare.

http://www.philips.com

