
 

 

Philips
USB-dockningsställ

För 19–28 tums skärm
höjdjusterbart
USB-anslutning
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ärmstativ och universell docka i ett
t här universella skärmstativet/dockan för bärbara datorer möjliggör enkel 
rtreplikering. Fäst det justerbara dockningsstativet till din befintliga skärm. Utöka din 
etsyta och se till att tillbehören är anslutna – till samma universella docka.

Slipp kabeltrassel när du jobbar
• Universell USB-dockning med alla bärbara datorer
• Docka datorn till skärmen med en USB 3.0-kabel
• Nå all kringutrustning och tangentbord och mus från hubben
• Anslut till internet och ett intranät via den inbyggda Ethernet-porten

Utöka din arbetsyta
• Överför video och ljud från en bärbar dator med enda kabel
• Skapa en trasselfri arbetsplats för flera skärmar
• Äkta Plug and Play för krångelfri installation av dubbel visning

Maximal komfort för maximal produktivitet
• SmartErgoBase ger användaranpassade, ergonomiska justeringar
• Låg höjd från ram till bord för maximal läskomfort
• Stativet är kompatibelt med VESA-bildskärmar för enkel installation



 Universell USB-dockning

Det här innovativa bildskärmsstativet från 
Philips med docka möjliggör enkel och 
universell portreplikering med vilken bärbar 
dator som helst så att du får en prydlig 
arbetsplats. Stället lämpar sig särskilt för 
användning med de senaste ultratunna bärbara 
datorerna med begränsade anslutningar och 
har inbyggd USB-hubb, Ethernet och 
videoutgångar. Du kan överföra video, ljud 
samt ansluta direkt till internet med en enda 
USB-kabel. Eftersom USB är en 
universalanslutning kan du använda den här 
dockan med praktiskt taget alla bärbara 
datorer – du behöver inte köpa nya dyra 
dockningsstationer för nya bärbara datorer.

Utökad visning med en enda kabel

Utöka din arbetsyta med en enda kabel. Med 
en enda USB-kabel från den bärbara datorn till 

dockan kan du ansluta flera bildskärmar via 
HDMI och DisplayPort och visa upp till 4K 
UHD (3 840 x 2 160) upplösning till dockan – 
skapa en trasselfri arbetsyta för flera skärmar 
som ökar produktiviteten.

SmartErgoBase

Möjligheten att justera bordsstativets höjd, 
vridning, lutning och rotationsvinkel gör att du 
kan ställa in en användaranpassad visning för 
högsta komfort, som minskar de fysiska 
påfrestningarna under en lång arbetsdag. 
Kabelhanteringen ger minskat kabeltrassel och 
gör det enklare för dig att hålla ordning på 
arbetsplatsen.

Låg höjd från ram till bord

Tack vare avancerad SmartErgoBase kan 
Philips-skärmen nästan sänkas till 
skrivbordsnivå för att ge en bekväm 

synfältsvinkel. Den låga höjden från ram till 
bord är en perfekt lösning om du använder 
dubbelslipade, trippelslipade eller progressiva 
glasögon när du arbetar vid datorn. Dessutom 
kan användare med olika längd använda 
skärmen i önskad vinkel och höjd för att 
undvika trötta och belastade ögon.

Kompatibelt med VESA-bildskärmar

Para ihop USB-dockningsstället med en ny 
kommersiell Philips-bildskärm eller uppgradera 
en befintlig skärm. Det här bildskärmsstället är 
utrustat med Philips Quick Release-system och 
kan användas med VESA-kompatibla (100 x 
100 mm hålmönster) bildskärmar upp till 28 
tum.
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• Förpackning i mm (B x H x D): 372 x 543 x 299 mm
Anslutningar
• Signalingång: USB 3.0 x 1 (upp)
• Signalutgång: DP x 1, HDMI x 1
• USB: USB 3.0 x 4 med B.C.1.2
• Hörlursuttag
• RJ45: Ja (via USB)
• Mikrofoningång: Ja (via USB)
• SD-/MMC-kortplats: SD-kort

Bekvämlighet
• Kensington-lås
• VESA-montering: 100 x 100 mm

Ergonomi
• Höjdjustering: 120 mm
• Svängarm: 90 grader
• Swivel: -65/65
• Lutning: -5/20 grader

Effekt
• Aktivt läge: 3,8 W (medel), 121 W (max)
• Standbyläge: < 4 W (medel)
• Power LED-indikator: Aktivt läge - vit
• Strömförsörjning: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 

Inbyggt

Mått
• Produkt med stativ (mm): 310 x 463 x 261 mm

Vikt
• Produkt med stativ (kg): 3,4 kg
• Produkt med förpackning (kg): 5,2 kg

Driftförhållanden
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C °C
• Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till 

+60 °C °C
• Relativ luftfuktighet: 20–80 % %
• Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m
• MTBF: 70 000 (exklusive bakbelysning) timmar

Hållbarhet
• Miljö och energi: RoHS
• Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %
• Specifika ämnen: PVC-/BFR-fritt hölje, 

Kvicksilverfri, Blyfri

Uppfyllelse och standarder
• Myndighetsgodkännande: CB, CE-märke, EMF, ErP, 

Semko, C-tick, CU-EAC

Hölje
• Främre pelare: Silver
• Bakre pelare: Svart
• Bas: Svart
• Yta: Struktur
•
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Specifikationer
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* Skärm medföljer inte
* Philips dockningsställ stöder laddning av de flesta bärbara datorer 

från Asus och Acer och kan strömförsörja de flesta bärbara Dell-, 
HP- och Lenovo-datorer.
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