
 

 

Philips
αξεσουάρ οθόνης

SB1S22W
Η εργονομική βάση ενισχύει την παραγωγικότητα 
& μειώνει το άγχος

Με προηγμένες εργονομικές λειτουργίες όπως άξονα περιστροφής 90 μοιρών, 
ρύθμιση ύψους, κλίση και περιστροφή, η βάση Super Ergo της Philips εξασφαλίζει μια 
παραγωγική ημέρα χωρίς κούραση!

Οικολογική λύση
• Οικολογικά υλικά που πληρούν κύρια διεθνή πρότυπα

Εργονομικός σχεδιασμός
• Περιστροφή οθόνης κατά 90 μοίρες και έξυπνη τακτοποίηση καλωδίων
• Ρύθμιση ύψους 130 χιλ. για ιδανική θέση
• Ρύθμιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία



 Ρύθμιση ύψους 130 χιλ.
Η βάση Super Ergo είναι μια φιλική προς το χρήστη 
βάση οθόνης της Philips που παρέχει δυνατότητα 
ρύθμισης κλίσης, ύψους και περιστροφής έως 90 
μοίρες για μέγιστη άνεση παρακολούθησης και 
απόδοσης

Κλίση και περιστροφή οθόνης
Η κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή 
χάρη σε ένα μηχανισμό που είναι ενσωματωμένος 
στη βάση και επιτρέπει να περιστρέψετε την 
οθόνη και να της δώσετε κλίση προς τα πίσω ή 
προς τα εμπρός.

Οικολογικά υλικά
Με την αειφόρο ανάπτυξη να αποτελεί κινητήρια 
δύναμη για την επιχείρησή της, η Philips 
δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει οικολογικά υλικά 
στη νέα σειρά προϊόντων της. Σε όλη τη σειρά 
χρησιμοποιούνται υλικά χωρίς μόλυβδο. Όλα τα 
πλαστικά μέρη των συσκευών, τα μεταλλικά 
πλαίσια και το υλικό συσκευασίας αποτελούνται 
από 100% ανακυκλώσιμο υλικό. Επιτεύχθηκε 50% 
μείωση του υδραργύρου στους λαμπτήρες. 
Ακολουθούμε πιστά τα πρότυπα RoHs που 
διασφαλίζουν την απομάκρυνση όλου του 
επικίνδυνου υλικού και χρησιμοποιούνται μόνο 
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Μπορείτε να 
διαβάσετε περισσότερα για την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη Philips στη διεύθυνση http://
www.asimpleswitch.com/global/
SB1S22W/00

Χαρακτηριστικά
225P1
•

Βάση
• Ρύθμιση ύψους: 130 χιλ.
• Βραχίονας προέκτασης: 90 μοίρες
• Περιστροφή: -/+65 μοίρες
• Κλίση: -5/20 μοίρες μοίρες

Διαστάσεις
• Προϊόν με βάση (χιλ.): 398 x 250 x 220 χιλ.
• Συσκευασία σε χιλ. (ΠxΥxΒ): 456 x 322 x 275 χιλ.

Βάρος
• Προϊόν με βάση (κιλά): 2,2 κ.
• Προϊόν με συσκευασία (κιλά): 2,9 κ.

Περίβλημα
• Χρώμα: Ασημί/Μαύρο
• Φινίρισμα: Texture

Σχετικά προϊόντα
• Λειτουργεί με: 220S1, 220B1, 220P1, 225B1, 
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