Philips
Suporte de montagem para
dispositivo cliente

para SmartErgoBase da Philips

BS4B1927B

Maximize o espaço na secretária
Maximize o espaço na secretária e fixe clientes do PC na SmartErgoBase do seu monitor
Philips com o suporte de montagem para dispositivo cliente. Esta solução simples e versátil
permite-lhe criar uma configuração do tipo tudo-em-um para uma produtividade máxima
Maximize o espaço na secretária
• Solução simples tudo-em-um
• Configuração e utilização fáceis
• Padrão de montagem VESA universal de 100 mm
• Adaptabilidade ergonómica total

Suporte de montagem para dispositivo cliente

BS4B1927B/00

para SmartErgoBase da Philips

Especificações
Funcionalidades

• Montagem VESA: 100 x 100 mm

Dimensões

• Produto (LxAxP): 120 x 139 x 49 mm
• Produto individual com embalagem: 156 x 60 x
131 mm

Peso

Destaques
• Humidade relativa: 20%-80 %
• Altitude: Ligado: +12 000 pés (3658 m), Desligado:
+40 000 pés (12 192 m)
• Vida útil: 3 anos

Sustentabilidade

• Ecologia e energia: ROHS
• Material de embalagem reciclável: 100 %

• Produto: 0,20 kg
• Produto individual com embalagem: 0,26 kg
• Carga máxima (kg): 2 kg

Estrutura

Condições de funcionamento

Compatibilidade do produto

• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a
40 °C °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20 °C
a 60 °C °C

• Cor: Preto
• Acabamento: Textura
• Compatível com: base com ajuste de altura da
Philips de 19P4QYEB, 220P4*, 231P4*, 240P4*,
240B4*, 241P4*, 258B6*, 272B4*, 272S4***C*
•

Solução simples tudo-em-um

Este suporte de montagem simples para dispositivo
cliente permite uma solução simples de baixo custo
para criar um factor de forma de computação para
um ambiente de trabalho tudo-em-um sem
desarrumação que rentabiliza eficazmente ambientes
com espaço limitado.

Configuração e utilização fáceis

O suporte de montagem para dispositivo cliente
adapta-se perfeitamente à galardoada
SmartErgoBase da Philips para monitores comerciais
para uma montagem fácil de PC e Thin Client.

Padrão de montagem VESA

Os orifícios de montagem VESA padronizados
garantem compatibilidade de montagem com a
maioria dos PC com baixo fator de forma e com Thin
Clients.

Adaptabilidade ergonómica

O design inteligente do suporte de montagem do
dispositivo cliente permite ajustes ergonómicos
totais (altura, orientação, inclinação) na
SmartErgoBase da Philips
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