
Πείτε αντίο στην κόπωση των 
µατιών
και τη σωµατική κούραση
Η εξαιρετικά εργονοµική βάση Super Ergo Base παρέχει στην LCD οθόνη σας πλήρη εργονοµικά 
χαρακτηριστικά. Βοηθά να παραµένουν τα µάτια και το σώµα ξεκούραστα, ελαχιστοποιώντας τις 
φυσικές επιπτώσεις που έχει η πολύωρη εργασία µπροστά στην οθόνη.

Μέγιστη άνεση για µέγιστη παραγωγικότητα
• Κατακόρυφη και οριζόντια εµφάνιση 90 µοιρών
• Ρυθµιζόµενο ύψος οθόνης για ιδανική οπτική γωνία
• Ρύθµιση κλίσης και περιστροφής για ιδανική οπτική γωνία
αξεσουάρ οθόνης SB3G1819
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ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ευκολία
• Βραχίονας προέκτασης: 90°
• Περιστροφή: +/- 65°
• Κλίση: -5° έως 25°

∆ιαστάσεις
• Εύρος ρύθµισης ύψους: 130 χιλ.

Σχετικά προϊόντα
• Λειτουργεί µε: 180P2, 180B2, 190B4, 190S5, 

190B5
•
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creenRotate
ο ScreenRotate σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε µια 
θόνη είτε σε οριζόντια είτε σε κατακόρυφη θέση. 
λλάξτε κατεύθυνση για καλύτερη προβολή του 
γγράφου ή της εικόνας, περιστρέφοντας την οθόνη 
την κατεύθυνση που θέλετε.

υθµιζόµενο ύψος
ο ρυθµιζόµενο ύψος είναι η δυνατότητα µιας οθόνης 
α ανεβοκατεβαίνει στη βάση της και να κλειδώνει στη 
έση του επιθυµητού ύψους. Παρέχει µια βολική οπτική 
ωνία, ιδανική για το ύψος, το βάρος, το σωµατότυπο 
αι τη στάση κάθε χρήστη, µετριάζοντας έτσι την 
ούραση στα µάτια µετά από πολλές ώρες εργασίας 
προστά στον υπολογιστή.

λίση και περιστροφή οθόνης
 κλίση και η περιστροφή της οθόνης είναι δυνατή χάρη 
ε ένα µηχανισµό που είναι ενσωµατωµένος στη βάση 
αι επιτρέπει να περιστρέψετε την οθόνη και να της 
ώσετε κλίση προς τα πίσω ή προς τα εµπρός.
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