
Produktblad

MagPro™ Elite magnetiskt sekretesskärmfilter för Surface Pro 8 
Artikelnummer: K51700WW | UPC-kod: 085896517009

Sekretess 
börjar på 
skärmen.

Trenden mot flexibelt arbete på distans betyder att den moderna 

arbetsplatsen inte längre är en enda plats som är lätt att hålla säker. 

Användare kan arbete var som helst, med än större chans för visuell 

hacking. Surface Pro 8-ägare behöver ett sekretesskärmfilter som går 

snabbt att sätta fast och ta loss. 

MagPro™ Elite magnetiskt sekretesskärmfilter passar perfekt på 

Surface Pros magnetiska ram och behöver inga obekväma fästen. 

Skärmen minskar synvinkeln till ±30°, vilket begränsar risken för 

obehörig visning samtidigt som den även reducerar skadligt blått ljus 

och bländning.

Egenskaper inkluderar:

• Exklusivt designad för Surface Pro

• Fäster sömlöst till Surface Pros magnetiska ram

• Lätt att ta loss och sätta fast igen

• Begränsar visningsvinkeln till ±30°

• Reducerar skadligt blått ljus och bländning och förbättrar klarhet.

• Fungerar med pekskärm och Surface Pen

• Skyddar skärmen

• Rengöringsduk och skyddsfodral följer med
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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.

Fungerar med pekskärm 

och Surface Pen

Gör att du kan använda 

din Surface Pro precis på 

samma sätt som utan en 

sekretesskärm.

Rengöringsduk och 

skyddsfodral

Hjälper till att hålla 

skärmen ren och förhindra 

repor när den inte används.
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Exklusivt designad för 

Surface Pro

Byggd i samarbete med 

Microsoft för bästa 

kvalitet, form, passform 

och funktion.

Sömlös magnetiskt fäste

Fäster bekvämt till, och 

är lätt att ta bort från, 

Surface Pros magnetiska 

ram. Detta undviker att 

eventuellt skadligt lim 

används och eliminerar 

behovet av konfiguration.

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.

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.

BLANK MATT



Tekniska  
specifikationer

Materialspecifikation

Sekretesskärmfilter PET

Produktens mått

Kompatibilitet Surface Pro 8

Enhetens mått 204,2 x 284,2 mm (8,03 x 11,19 tum)

Enhetens vikt 44 g (1,55 oz)

Höljets färg/material Svart

Förpackningens mått

Typ av förpackning  B2B-omslag

Förpackningens mått 385 x 260 x 5 mm (15,16 x 10,24 x 0,19 tum)

Förpackningens vikt 182 g (6,42 oz)

Ytterförpackning 10 st.

Ytterförpackningens mått 400 x 295 x 70 mm (15,75 x 11,61 x 2,76 tum)

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

Förpackningens innehåll  Garantikort, instruktionsguide, rengöringsduk, 
dubbelhäftande tejp

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Garanti 2 års garanti

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