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Yksityisyydensuoja 
alkaa näytöstä.

Siirtyminen hybridityöskentelyyn tarkoittaa, että työpaikka ei ole 

enää yksi, helposti suojattava paikka. Käyttäjät voivat työskennellä 

missä tahansa, ja riski visuaaliseen hakkerointiin kasvaa. Surface Pro 

8:n käyttäjät tarvitsevat näytönsuojan, jonka voi kiinnittää ja irrottaa 

nopeasti. 

MagPro™ Elite magneettinen tietoturvasuoja kiinnittyy Surface Pron 

magneettikehykseen saumattomasti ja helposti. 

Suoja kaventaa katselukulman ±30° / sivu, mikä vähentää uteliaita 

katseluja sekä haitallista sinistä valoa ja heijastusta.

Ominaisuudet:

• Suunniteltu erityisesti Surface Pro -tietokoneelle  

• Kiinnittyy saumattomasti Surface Pron magneettikehykseen

• Helppo irrottaa ja kiinnittää

• Rajoittaa katselukulman ±30°/ sivu

• Vähentää haitallista sinistä valoa ja heijastusta sekä parantaa 

selkeyttä

• Touch- ja Surface-kynien kanssa yhteensopiva

• Suojaa näyttöä

• Sisältää puhdistusliinan ja suojakotelon
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Käännettävä 

Yksi puoli on 

mattapintainen, ja se 

vähentää heijastusta ja 

sormenjälkiä. Toinen puoli 

on kiiltävä, ja sen ansiosta 

näytön näkee selkeämmin.

Touch- ja Surface-kynien 

kanssa yhteensopiva

Voit käyttää Surface Pro 

-tietokonettasi samalla 

tavalla kuin ilman 

näytönsuojaa.

Puhdistusliina ja 

suojakotelo

Auttaa pitämään suojan 

puhtaana ja estää 

naarmut, kun suoja ei ole 

käytössä
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Suunniteltu erityisesti 

Surface Pro -tietokoneelle

Valmistettu yhteistyössä 

Microsoftin kanssa 

parhaan laadun, muodon, 

sopivuuden ja toiminnan 

takaamiseksi.

Saumaton 

magneettikiinnitys

Kiinnittyy kätevästi Surface 

Pron magneettikehykseen 

ja irtoaa yhtä helposti. 

Näin mahdollisesti 

vahingollisia liimoja ei 

tarvitse käyttää, eikä 

asennusta tarvita.

Rajoitettu katselukulma

Kaventaa katselukulman 

±30° / sivu, mikä auttaa 

sinua pitämään näytölläsi 

olevat tiedot yksityisinä ja 

vähentämään visuaalisen 

tietosuojarikkomuksen 

tapahtumista toimistolla 

tai julkisella paikalla.

Sinisen valon vähennys ja 

vähän heijastava pinnoite

Suodattaa haitallisia 

sinisiä valonsäteitä jopa 

22 %, mikä vähentää 

silmien rasitusta ja unen 

häiriintymistä. Pinnoite 

vähentää heijastusta, mikä 

lisää selkeyttä.

Kiiltävä Matta



Tekniset tiedot

Materiaalitiedot

Tietoturvasuoja PET

Tuotteen mitat

Yhteensopivuus Surface Pro 8

Yksikön mitat 204,2 x 284,2 mm (8,03 x 11,19”)

Yksikön paino 44 g

Kotelon väri/materiaali Musta

Pakkauksen mitat

Pakkaustyyli  B2B kirjekuori

Pakkauksen mitat 385 x 260 x 5 mm (15,16 x 10,24 x 0,19”)

Pakkauksen paino 182 g

Kartonkipakkaus 10 kpl

Kartonkipakkauksen mitat 400 x 295 x 70 mm (15,75 x 11,61 x 2,76”)

Kartonkipakkauksen paino 2,5 kg

Pakkauksen sisältö  Takuukortti, käyttöopas, puhdistusliina,  
kaksipuolinen kiinnitysteippi

Alkuperämaa, säännöstely ja takuu

Alkuperämaa Taiwan

Takuu 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot voivat muuttua ilmoittamatta. Tuotteita ei välttämättä ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Kensington- ja ACCO-nimet ja -logot ovat ACCO 

Brandsin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kensington The Professionals’ Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut rekisteröidyt ja  rekisteröimättömät 
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