
MagPro™ Elite magnetiskt 
sekretesskärmfilter för bärbara Surface-datorer 
För Surface Laptop 13.5” - art nr: K50728WW | UPC-kod: 085896507284 
För Surface Laptop 15” - art nr: K58362WW | UPC-kod: 085896583622

Produkt
Blad

Sekretess börjar 
på skärmen.

MagPro™ Elite magnetiskt sekretesskärmfilter för Surface Laptop 13.5" och 15” 

är exklusivt designad för Surface samt fäster sömlöst och enkelt i den bärbara 

Surface-datorns magnetiska ram och bidrar till att skydda din integritet på ett 

enkelt sätt. Den reversibla filtret ger alternativ för matt- eller blank yta. Skyddar 

integritet genom att begränsa visningsvinkeln till ±30°. Reducerar skadligt blått 

ljus med upp till 22 %, försvagar bländning och förbättrar klarhet.

Egenskaper inkluderar:

• Exklusivt designad för Surface

• Fäster sömlöst och enkelt i den bärbara Surface-datorns magnetiska ram

• Vändbart filter med matt eller blank sida

• Begränsar visningsvinkeln till ±30°

• Reducerar skadligt blått ljus och bländning samt förbättrar klarhet

• Pekskärm och Surface Pen aktiverade

• Skyddar skärmen

• Skyddande fodral och rengöringsduk ingår

• Två års garanti

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT31195SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 



MagPro™ Elite magnetiskt 
sekretesskärmfilter för bärbara Surface-datorer 
För Surface Laptop 13.5” - art nr: K50728WW | UPC-kod: 085896507284 
För Surface Laptop 15” - art nr: K58362WW | UPC-kod: 085896583622

Produkt
Blad

Blåljusreducering och 
lågreflexyta
Filtrerar bort skadliga 
blå ljusstrålar med upp 
till 22 % vilket lindrar 
ögonbelastning och 
reducerar sannolikheten 
att naturliga sömnmönster 
avbryts. Ytan reducerar 
bländning för bättre klarhet.

Pekskärm och Surface Pen 
aktiverade
Gör att du kan använda din 
Surface Laptop precis på 
samma sätt som utan ett 
sekretesskärmfilter 

Rengöringsduk och 
skyddande fodral
Hjälper till att hålla 
skärmen ren och förhindra 
repor när den inte 
används.

Två års garanti
Lita på att Kensington 
skyddar dig.

2 års
begränsad garanti

Exklusivt designad för 
Surface
Vi samarbetade med 
Microsoft för att garantera 
att sekretesskärmfiltret 
fungerar perfekt med din 
Surface Laptop.

Sömlös magnetisk 
integration
Fäster bekvämt och enkelt 
i den bärbara Surface-
datorns magnetiska ram. 
Undviker att eventuellt 
skadligt lim används och 
eliminerar behovet av 
konfiguration.

Reversibel visning
En sida har en matt finish 
för att reducera bländning 
och fingeravtryck. Den 
andra sidan är blank och 
ger en bättre vy över 
bildskärmen.

Begränsad visningsvinkel
Begränsar synfältet till 
±30° så att informationen 
på din skärm förblir privat 
och minskar sannolikheten 
för ett visuellt dataintrång 
på kontoret eller i en 
offentlig miljö.

MattBlank



Materialspecifikation

Sekretesskärm PET

Produktens mått

Kompatibilitet Surface Laptop 13,5” 4, 3, 2 & 1

Enhetens mått  Bredd: 304 mm (11,97 tum) 
Längd: 212 mm (8,35 tum)

Enhetens vikt 46 g (1,62 oz)

Höljets färg och material Svart

Förpackning

Typ av förpackning B2B

Enhetsförpackningens mått  Bredd: 260 mm (10,24 tum) 
Längd: 384 mm (15,12 tum) 
Djup: 4 mm (0,16 tum)

Enhetsförpackningens vikt 200 g (7,05 oz)

Enheter i en ytterförpackning 10 st

Ytterförpackningens mått  Bredd: 400 mm (15,75 tum) 
Längd: 310 mm (12,20 tum) 
Djup: 80 mm (3,15 tum)

Ytterförpackningens vikt 2,3 kg (81,13 oz)

Förpackningens innehåll  Garantikort, instruktionsguide, rengöringsduk,   
plasthållare

Ursprungsland, 
föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Garanti 2 års begränsad garanti

MagPro™ Elite magnetiskt 
sekretesskärmfilter för bärbara Surface-datorer 
För Surface Laptop 13.5” - art nr: K50728WW | UPC-kod: 085896507284

Tekniska  
specifikationer

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT31195SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 



Tekniska  
specifikationer

MagPro™ Elite magnetiskt 
sekretesskärmfilter för bärbara Surface-datorer 
För Surface Laptop 15” - art nr: K58362WW | UPC-kod: 085896583622

Materialspecifikation

Sekretesskärm PET

Produktens mått

Kompatibilitet Surface Laptop 15” 4, 3, 2 & 1

Enhetens mått (L x B)  Bredd: 336 mm (13,23 tum) 
Längd: 234 mm (9,21 tum)

Enhetens vikt 66 g (2,33 oz)

Höljets färg och material Svart

Förpackning

Typ av förpackning B2B

Enhetsförpackningens mått (L x B)  Bredd: 260 m (10,24 tum) 
Längd: 384 mm (15,12 tum) 
Djup: 4 mm (0,16 tum)

Enhetsförpackningens vikt 220 g (7,76 oz)

Enheter i en ytterförpackning 10 st

Ytterförpackningens mått  Bredd: 400 mm (15,75 tum) 
Längd: 310 mm (12,20 tum) 
Djup: 80 mm (3,15 tum)

Ytterförpackningens vikt  2,5 kg (88,18 oz)

Förpackningens innehåll  Garantikort, instruktionsguide, rengöringsduk,  
plasthållare

Ursprungsland, 
föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Garanti 2 års begränsad garanti

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och 

ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra 

registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA 

och/eller andra länder. © 2021 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT31195SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 


