
 

 

Philips
USB bağlantılı stand

19-28 inç/48-71 cm monitör için

Yüksekliği ayarlanabilir
USB bağlantısı

SB4B1928UB
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onitör standı ve evrensel bağlantı istasyonu bir arada
 evrensel dizüstü bilgisayar bağlanabilen monitör standı bağlantı noktası çoğaltmayı kolaylaştırır. 

mamen ayarlanabilir bağlanabilen standı mevcut monitörünüze takın. Çalışma alanınızın görüntüsünü 

işletebilir, çevre birimlerini bağlı tutabilir ve tüm bunları bu evrensel bağlantı istasyonuna 

ğlayabilirsiniz.

Kablo karmașasız çalıșma alanı
• Tüm dizüstü bilgisayarlarla evrensel USB bağlantısı
• Tek USB 3.0 kablosuyla dizüstü bilgisayarınızı monitöre bağlayın
• Bağlantı yuvasından tüm çevre birimlerine, klavyenize ve farenize erișin
• Dahili Ethernet bağlantı noktasıyla Internet ve Intranet'e bağlanın

Bakıș açınızı genișletin
• Tek kabloyla dizüstü bilgisayardan görüntü ve ses aktarın
• Birden fazla monitör için kablo karmașasız bir alan yaratın
• Zahmetsiz çift monitör kurulumu için gerçek tak ve çalıștır kolaylığı

Maksimum verimlilik için maksimum rahatlık
• SmartErgoBase, kullanıcı dostu ergonomik ayar yapılmasını sağlar
• Düșük çerçeve-masa yüksekliğiyle maksimum okuma konforu
• Kolay kurulum için VESA monitörlerle uyumlu stand



 Evrensel USB bağlantısı

Bağlantı istasyonuna sahip bu yenilikçi Philips 
monitör standı, kablo karmașasından uzak bir 
çalıșma alanı için her türlü dizüstü bilgisayara 
uygun bağlantı noktalarını kolay ve evrensel bir 
șekilde çoğaltma imkanı sunar. Özellikle 
konektör seçenekleri sınırlı olan yeni 
Ultrabook tipi cihazlar için ideal olan bu stand, 
dahili USB bağlantı yuvasına, Ethernet'e ve 
video çıkıșlarına sahiptir; böylece tek bir 
kablolu USB bağlantısıyla video/ses aktarmanızı 
ve doğrudan internete bağlanmanızı sağlar. USB 
evrensel bir konektör olduğundan bu bağlantı 
istasyonunu neredeyse tüm dizüstü 
bilgisayarlar için kullanabilirsiniz. Bu sayede 
yeni dizüstü bilgisayarlar için pahalı bağlantı 
istasyonları değiștirmenize gerek kalmaz.

Tek kabloyla görüntüyü genișletin

Tek kabloyla görüntünüzü genișletin. Birden 
fazla monitör için kablo karmașasından uzak bir 

alan yaratarak daha fazla verim sağlamak için 
dizüstü bilgisayarınızı tek bir USB kablosuyla 
bağlantı istasyonuna bağlayın. Bu sayede, 
bağlantı istasyonuna HDMI ve DisplayPort 
aracılığıyla birden fazla monitör bağlayabilir ve 
4K UHD (3840 x 2160) çözünürlüğüne kadar 
görüntüleme yapabilirsiniz.

SmartErgoBase

SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu 
sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir 
monitör ayağıdır. Ayağın kullanıcı dostu 
yüksekliği, yana yatma özelliği, eğilme özelliği ve 
dönme açısı ayarları monitörün yorgun geçen 
bir günün fiziksel gerginliğini azaltacak ve 
maksimum konforu sağlayacak șekilde 
konumlandırılması için ayarlanabilir; kablo 
düzenleme özelliği kablolardan kaynaklanan 
dağınıklığı azaltır, çalıșma alanını düzenli tutar.

Düșük çerçeve-masa yüksekliği

Gelișmiș SmartErgoBase sayesinde Philips 
monitörü neredeyse masa seviyesine kadar 
alçaltarak rahat görüș açısı sağlanır. Düșük 
çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalıșırken 
bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük 
kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu 
farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açıyı 
ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek 
yorgunluğu ve gerginliği azaltır.

VESA monitörlerle uyumlu

USB bağlantılı standı yeni bir Philips ticari 
monitörle eșleștirin veya mevcut monitörleri 
yükseltin. Bu monitör standı, Philips Quick 
Release System özelliğine sahiptir. Ayrıca 
boyutları 28 inç'e varan VESA montajına uygun 
(100 x 100 mm delik șablonu) monitörlerle 
uyumludur.
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Özellikler
USB bağlantılı stand
19-28 inç/48-71 cm monitör için Yüksekliği ayarlanabilir, USB bağlantısı



• mm olarak ambalaj (GxYxD): 372 x 543 x 299 mm •
Bağlantı
• Sinyal Giriși: USB 3.0x1 (yukarı akıș)
• Sinyal Çıkıșı: DP x 1, HDMI x 1
• USB: USB 3.0 x 4 ve B.C.1.2
• Kulaklık jakı
• RJ45: Evet (USB aracılığıyla)
• Mikrofon giriși: Evet (USB aracılığıyla)
• SD / MMC kart yuvası: SD kartı

Kullanılabilirlik
• Kensington kilidi
• VESA Montaj: 100 x 100 mm

Ergonomi
• Yükseklik ayarı: 120 mm
• Rotasyon: 90 derece
• Yana yatma: -65/65
• Eğilme: -5/20 derece

Güç
• Açık modu: 3,8 W (tipik), 121 W (maks.)
• Bekleme modu: < 4 W (tipik)
• Güç LED göstergesi: Açık mod - Beyaz
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50-60 Hz, Dahili

Boyutlar
• Standla birlikte ürün (mm): 310 x 463 x 261 mm

Ağırlık
• Standla birlikte ürün (kg): 3,4 kg
• Ambalajla birlikte ürün (kg): 5,2 kg

Çalıșma koșulları
• Sıcaklık aralığı (çalıșma): 0°C - 40°C °C
• Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
• Bağıl nem: %20-80 %
• Yükseklik: Çalıșma: 3658 m (+12.000 ft), 

Çalıșmama: 12.192 m (+40.000 ft)
• MTBF: 70.000 (arka aydınlatma hariç) saat

Sürdürülebilirlik
• Çevre ve enerji: RoHS
• Geri dönüștürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %
• Spesifik Maddeler: PVC / BFR içermeyen kasa, Cıva 

içermez, Kurșunsuz

Uyumluluk ve standartlar
• Yasal Onaylar: CB, CE İșareti, EMF, ErP, SEMKO, 

C-tick, CU-EAC

Kasa
• Ön kolon: Gümüș
• Arka kolon: Siyah
• Baz istasyonu: Siyah
• Kaplama: Doku
Yayın tarihi 2019-05-01

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 23798
EAN: 87 12581 73104 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com

SB4B1928UB/00

Teknik Özellikler
USB bağlantılı stand
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* Monitör dahil değildir
* Philips bağlantı standı, birçok Asus ve Acer dizüstü bilgisayar için șarj 

etme ișlevini destekler. Çoğu Dell, HP ve Lenovo dizüstü bilgisayar 
için șarj etme ișlevini desteklemese bile bu cihazlara güç sağlar.
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