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Produkt
Blad

SA-seriens sekretesskärmfilter för iMac bidrar till att 

skydda din integritet på ett enkelt sätt. En rengöringsbar, 

återanvändbar tejp gör installationen, och ominstallationen, 

enkel och utan några gräsliga bubblor. Skyddar 

integritet genom att begränsa visningsvinkeln till 

+/- 30° Reducerar skadligt blått ljus med upp till 22 %, 

minskar bländning, förbättrar klarhet och skyddar mot 

repor och skador. Skärmarna omfattar en antibakteriell 

rengöringsduk.

Funktioner inkluderar:

• Lätt att installera, ta loss och sätta fast igen

• Begränsar visningsvinkeln till +/- 30°

• Reducerar skadligt blått ljus och bländning och 

förbättrar klarhet.

• Skyddar skärmen

• Omfattar antibakteriell rengöringsduk

Sekretess börjar  
på skärmen.



Produkt
Blad

Lågreflexyta

Reducerar bländning för bättre 
klarhet.

Skyddar monitorn

Bidrar till att hålla iMac-skärmen fri 
från repor och skador.

Antibakteriell rengöringsduk

Hjälper till att hålla skärmen ren.

Lätt att installera, ta loss och sätta 
fast igen

En rengöringsbar, återanvändbar 
tejp gör installationen, och 
ominstallationen, enkel och utan 
några gräsliga bubblor.

Begränsad visningsvinkel

Begränsar synfältet till +/- 30 
grader så att informationen på din 
skärm förblir privat och minskar 
sannolikheten för ett visuellt 
dataintrång på kontoret eller på 
offentlig plats.

Blåljusreducering

Filtrerar bort skadliga blå ljusstrålar 
med upp till 22 % vilket lindrar 
ögonbelastning och reducerar 
sannolikheten att naturliga 
sömnmönster avbryts.
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Materialspecifikationer

Utsida PET

Insida Micro Louver

Botten PET

Höljets färg/material Svart

Produktens mått

Enhetens mått (27 tum)  Bredd: 644 mm (25,35 tum) 
Längd: 383 mm (15,07 tum) 

Enhetens vikt (27 tum) 144 g (5,08 oz)

Enhetens mått (21 tum)  Bredd: 522 mm (20,55 tum) 
Längd: 315 mm (12,40 tum) 

Enhetens vikt (21 tum) 120 g (4,23 oz)

Förpackning

Typ av förpackning B2B

Mått på enhetens förpackning (27 tum)  Bredd: 707 mm (27,83 tum) 
Längd: 439 mm (17,28 tum) 

Vikt på enhetens förpackning (27 tum) 454 g (16,01 oz)

Ytterförpackningens mått (27 tum)  Bredd: 735 mm (28,93 tum) 
Längd: 455 mm (17,91 in) 
Djup: 75 mm (2,95 tum)

Ytterförpackningens vikt (27 tum)  5,3kg (11,68 lbs)

Mått på enhetens förpackning (21 tum)  Bredd: 611 mm (24,05 tum) 
Längd: 374 mm (14,72 tum) 

Vikt på enhetens förpackning (21 tum) 426g (0,93 lbs)

Ytterförpackningens mått (21 tum)  Bredd: 640 mm (25,19 tum) 
Längd: 395 mm (15,55 tum) 
Djup: 75 mm (2,95 tum)

Ytterförpackningens vikt (21 tum)  5 kg (11,02 lbs)

Enheter i en ytterförpackning 10 st.

Förpackningens innehåll  Garantikort, instruktionsguide, rengöringsduk, 
dammborttagningsklistermärke

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Garanti 2 års garanti

Tekniska  
specifikationer
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