
Produkt-
blad

BlackBelt™ robust fodral för Surface™ Pro 9 
Artikelnummer: K96541WW | UPC-kod: 0 85896 96541 1

Det ultimata 
fodralet för att 
skydda din  
Surface Pro

BlackBelt™ robust fodral för Surface™ Pro 9 är exklusivt designat för 
Surface Pro och är det ultimata fodralet för att skydda din Surface 
Pro. Det ger skydd av militär kvalitet som är tillräckligt slitstarkt för 
att stå emot tuffa arbetsmiljöer och har professionella funktioner 
på nästa nivå för produktivitet, säkerhet och sekretess. 

Egenskaper inkluderar:

• Byggd i samarbete med Microsoft för exceptionell kvalitet, 
form, passform och funktion.

• Uppfyller avtorknings- och fallstandarder.

• Tunn, lätt och enkel att använda under resor.

• Värmeavledningskanaler skyddar enheten från att överhettas.

• Precisionshål ger obehindrad åtkomst till alla portar.

• Självjusterande handrem ger ett fast grepp och gör att enheten 
ligger platt.

• Signaturtangentbordet och skrivskyddet är kompatibla med 
bandet för att säkra tangentbordet när det inte används.

• Borttagbar hållare för Surface Pen.

• Kompatibel med kabellås och sekretesskärm.
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Exklusivt designad  

för Surface Pro

Byggd i samarbete med 

Microsoft för exceptionell 

kvalitet, form, passform och 

funktion.

Skydd av militär kvalitet

Det här fodralet är redo 

för allt och uppfyller 

avtorkningstestet (MIL-STD-

810H Metod 504.3 Förorening 

av vätska) och falltestet 

(MIL-STD-810H Method 

516.8 Stötar).

Funktionalitet på nästa nivå

En självjusterande 

handrem ger ett fast grepp. 

Signaturtangentbordet och 

skrivskyddet är kompatibla 

med bandet för att säkra 

tangentbordet när det inte 

används. Den borttagbara 

Surface Pen-hållaren har plats 

för pennstilarna Surface, 

Classroom och Slim (Surface 

Pen medföljer inte).

Smart och kompakt design

Tunn, lätt och enkel att 

använda under resor – 

designen ger full åtkomst 

till Surface Pro-kickstand. 

Handremmen förvaras 

automatiskt när den inte 

används så att enheten kan 

ligga plant och stabilt.

MIL-STD 810H
METHOD 516.8 SHOCK

Framtagen med precision

Precisionshål ger obehindrad 

åtkomst till alla portar och 

värmeavledningskanaler för 

att skydda enheten från att 

överhettas.

Kompatibel med kabellås

Stöd för kabellås gör att du 

kan skydda din investering 

med ett Kensington-kabellås 

med nyckel som säljs separat 

(K68134WW).

Kompatibel med 

sekretesskärmfilter

Minska risken för att 

exponera känslig information 

för oönskade tittare 

med ett Kensington-

sekretesskärmfilter som säljs 

separat (K51700WW).

Professionell garanti  

och support

Två års begränsad garanti 

ingår.

Två års
begränsad garanti



Tekniska  
specifikationer

Materialspecifikationer

Fodral  Vävd TPE med PC + ABS 

Andra egenskaper

Fallskydd  MIL STD 810H 516.8 Stötar (1,22 m/48 tums fall på 
alla ytor, 26 fall totalt)

Avtorkningsskydd MIL STD 810H Metod 504.3 Förorening av vätska

Produktens mått

Enhetens mått (L x B x D) 218,9 x 297,8 x 17,5 mm (8,61 x 11,72 x 0,68 tum)

Enhetens vikt 170 g (6 oz)

Höljets färg och material Svart TPE med PC + ABS

Förpackningens mått

Typ av förpackning Brun förpackning och upphängning

Förpackningens mått 227 x 316 x 26 mm (8,94 x 12,44 x 1,02 tum)

Förpackningens vikt  0,294 kg (0,648 lbs)

Förpackningens innehåll BlackBelt-fodral och installationsguide

Ytterförpackning 10 st.

Effekt och miljöförhållanden

Relativ luftfuktighet -18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Arbetstemperatur -10 till 60 °C (14 till 140 °F)

Förvaringstemperatur -18 till 60 °C (-0,4 till 140 °F)

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

garanti 2 års begränsad

Certifiering och efterlevnad WEEE, RoHS
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