
 

 

Philips
USB dokovací stojan

Pre monitory 19"-28"/48-71 cm

S nastaviteľnou výškou
Pripojenie USB
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ojan pre monitory a univerzálny dok v jednom
nto univerzálny dokovací monitor pre prenosné počítače umožňuje jednoduchú replikáciu portov. 

pevnite plne nastaviteľný dokovací stojan k svojmu existujúcemu monitoru. Rozšírte svoj pracovný 

estor a pripojte svoje periférne zariadenia. To všetko pomocou tohto univerzálneho doku.

Pracovný priestor bez spleti káblov
• Univerzálne USB dokovanie so všetkými notebookmi
• Jediný kábel USB 3.0 pripojí prenosný počítač k displeju
• Prístup ku všetkým periférnym zariadeniam, klávesnici a myši cez rozbočovač
• Pripojte sa k internetu alebo do siete intranet cez zabudovaný port Ethernet

Rozšírte si svoj obzor
• Prenášajte video a zvuk z prenosného počítača pomocou jediného kábla
• Vytvorte si pracovný priestor s viacerými monitormi bez spleti káblov
• Bezproblémové nastavenie dvoch monitorov vďaka funkcii skutočného Plug and Play

Maximálne pohodlie pri maximálnej produktivite
• Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého
• Nízka výška rámu monitora od stola pre najpohodlnejšie čítanie
• Stojan kompatibilný s monitormi VESA pre jednoduché nastavenie



 Univerzálne USB dokovanie

Tento inovatívny stojan s dokom pre monitory 
Philips umožňuje jednoduché a univerzálne 
replikácie portov s akýmkoľvek notebookom, 
čím zabezpečuje pracovný priestor bez spleti 
káblov. Tento stojan so vstavaným 
rozbočovačom USB, konektorom Ethernet a 
video výstupmi je zvlášť vhodný pre najnovšie 
ultra – tenké notebooky s obmedzenými 
konektormi a umožňuje prenášať video, audio 
a priame pripojenie k internetu pomocou 
jediného kábla USB. Vzhľadom k tomu že USB 
je univerzálny konektor, môžete tento dok 
použiť s prakticky akýmkoľvek notebookom a 
nemusíte nahrádzať drahé doky s novými 
notebookmi.

Rozšírte obrazovku pomocou jediného 
kábla

Rozšírte si zobrazenie pomocou jediného 
kábla. S jediným USB káblom z notebooku do 
doku môžete pripojiť viac monitorov cez 

rozhranie HDMI a DisplayPort a zobrazovať 
cez dok rozlíšenie 4K UHD (3840 x 2160), čím 
sa vytvorí pracovný priestor s viacerými 
monitormi bez spleti káblov a zvýši sa 
produktivita.

SmartErgoBase

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý 
poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj 
praktické usporiadanie káblov. Vďaka možnosti 
nastavenia výšky, sklopenia, naklonenia a 
otočenia základne je tento monitor 
používateľsky prívetivý, umožňuje maximálne 
pohodlie pri sledovaní a dokáže zmierniť 
fyzickú námahu pri celodennej práci. Obsahuje 
systém na usporiadanie káblov, ktorý obmedzí 
neporiadok a udržiava pracovné miesto 
úhľadné a profesionálne.

Nízka výška rámu monitora od stola

Monitor Philips možno vďaka dômyselnému 
podstavcu SmartErgoBase znížiť takmer až na 

úroveň pracovného stola a dosiahnuť tak 
pohodlný uhol obrazovky na čítanie. Nízka 
výška okrajového rámu monitora od stola je 
dokonalé riešenie, ak pri práci na počítači 
používate okuliare s bifokálnymi, trifokálnymi 
alebo progresívnymi sklami. Tiež umožňuje 
používať monitor osobám rôznej výšky, ktoré 
si môžu nastaviť uhol a výšku presne podľa 
svojich potrieb. Výsledkom je menšia únava a 
námaha svalov.

Kompatibilný s monitormi VESA

Spárujte USB dokovací stojan s novým 
komerčným monitorom Philips alebo 
aktualizujte existujúce monitory. Tento stojan 
pre monitory je vybavený systémom Philips 
Quick Release System a je kompatibilný s VESA 
monitormi kompatibilnými (s dierami 100 x 
100 mm) až do veľkosti obrazovky 28 palcov.
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Hlavné prvky
USB dokovací stojan
Pre monitory 19"-28"/48-71 cm S nastaviteľnou výškou, Pripojenie USB



• Balenie v mm (Š x Vx H): 372 x 543 x 299 mm
Pripojiteľnosť
• Vstup signálu: USB3.0x1 (do ďalšieho zariadenia)
• Výstup signálu: DP x 1, HDMI x 1
• USB: USB 3.0 x 4 s B.C.1.2
• Konektor pre slúchadlá: áno
• RJ45: Áno (cez USB)
• Vstup pre mikrofón: Áno (cez USB)
• Zásuvka karty SD/MMC: Karta SD

Vybavenie a vlastnosti
• Kensington uzamknutie: áno
• Upevnenie VESA: 100 x 100 mm

Ergonómia
• Nastavenie výšky: 120 mm
• Otočný: 90 stupňov
• Otočný: -65/65
• Naklonenie: -5/20 stupňov

Príkon
• Režim prevádzky: 3,8 W (typ.), 121 W (max.)
• Pohotovostný režim: < 4 W (typ.)
• Indikačná LED dióda napájania: Zapnutý režim – 

biela
• Zdroj napájania: 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 

Vstavaný

Rozmery
• Produkt so stojanom (mm): 310 x 463 x 261 mm

Hmotnosť
• Produkt so stojanom (kg): 3.4 kg
• Produkt s balením (kg): 5,2 kg

Prevádzkové podmienky
• Rozsah teploty (prevádzkový): 0 °C až 40 °C °C
• Rozsah teploty (uskladnenia): od -20 °C do 60 

°C °C
• Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %
• Nadmorská výška: Prevádzka: +3658 m (12 000 

stôp), mimo prevádzky +12 192 m (40 000 stôp)
• MTBF: 70 000 hod. (bez podsvietenia) hodina(y)

Udržateľnosť
• Životné prostredie a energia: RoHS
• Recyklovateľný obalový materiál: 100 %
• Konkrétne látky: Telo bez obsahu PVC/BFR, Bez 

ortuti, Bez olova

Zhoda a normy
• Regulačné schválenia: CB, Značka CE, EMF, ErP, 

SEMKO, C-Tick, CU-EAC

Skrinka
• Predný stĺpik: Strieborná
• Zadný stĺpik: Čierna
• Základňa: Čierna
• Povrchová úprava: Textúra
•
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Technické údaje
USB dokovací stojan
Pre monitory 19"-28"/48-71 cm S nastaviteľnou výškou, Pripojenie USB

* Monitor nie je súčasťou balenia
* Dokovací stojan Philips podporuje nabíjanie pre väčšinu notebookov 

Asus a Acer a poskytuje napájanie bez nabíjania pre väčšinu 
notebookov Dell, HP a Lenovo.

http://www.philips.com

