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Užitočná funkcia
• Otočný: 90°
• Otočný: +/- 45°
• Naklonenie: -5° až 25°
• Prispôsobenie výšky: 130 mm

Rozmery
• Rozmery stojana (Š x V x H): 

403 x 298 x 230 mm
• Max. výška stojana: 428 mm
• Šírka stojana (palce): 15 9 palec

• Výška stojana (palce): 11,7 palec
• Hĺbka stojana (palce): 9,1 palec
• Max. výška stojana (palce): 16 9 palec
• Hmotnosť stojana: 2,5" kg
• Hmotnosť stojana (libry): 5.5" lb
• Váha vrátane balenia: 3,54 kg
• Hmotnosť vrátane balenia (v librách): 7,8

Príbuzné výrobky
• Kompatibilné s: 170S7, 170V7
•

Príslušenstvo k monitoru
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-12

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 26252
EAN: 87 12581 30755 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
SB7S1

Najdôlež

ScreenRo
Technológia
režime na š
orientáciu p
alebo obráz

Nastavite
Nastaviteľn
podstavci n
požadovane
možnosť pr
užívateľa, t
namáhanie
práci na po

Nakláňan
Funkcia skl
zabudovaný
monitor dop

Organizá
Správa káb
pracovný pr
ktoré sú po
7S/00

itejšie f

tate
 ScreenRot
írku alebo 
re lepšie zo
ka, monito

ľná výška
á výška je m
ahor/nadol 
j výšky. Tá
ispôsobenia
ypu a posto
 očí a únavu
čítači.

ie a otáča
onu a otáča
 do podsta
redu alebo

cia káblo
lov je systém
iestor pom
trebné pre 
ate umožňuje použiť monitor v 
na výšku. Ak je potrebné zmeniť 
brazenie zvoleného dokumentu 

r sa otočí do požadovanej polohy.

ožnosť hýbať monitorom na jeho 
a ukotviť ho po dosiahnutí 
to funkcia poskytuje pohodlie, 
 uhla pohľadu výške a hmotnosti 
ju jeho postavy a zmierňuje 
, ktoré sa dostavujú pri dlhšej 

nie obr.
nia obrazovky je mechanizmus 
vca, ktorý umožňuje nakláňať 
 dozadu.

v SEB
, ktorý uchováva usporiadaný 

ocou organizácie káblov a drôtov, 
činnosť digitálneho zariadenia.
unkcie

http://www.philips.com

