
MagPro™ Elite Magnetic  
Privacy-skærmfilter til Surface Laptop 
Til Surface Laptop 13,5” – Varenummer: K50728WW | UPC-kode: 085896507284 
Til Surface Laptop 15” – Varenummer: K58362WW | UPC-kode: 085896583622

Produkt
Ark

Beskyttelse 
af personlige 
oplysninger 
starter på 
skærmen.

MagPro™ Elite Magnetic Privacy-skærmfilteret, der er designet eksklusivt til Surface 

Laptop 13,5" og 15”, monteres problemfrit og nemt til din Surface Laptops magnetiske 

ramme og hjælper dig med at beskytte dine personlige oplysninger, enkelt og nemt. 

Reversibel skærm med matte eller blanke visningsmuligheder. Beskytter personlige 

oplysninger ved at begrænse visningsvinklen til ±30°. Reducerer skadeligt blåt lys med 

op til 22 %, mindsker skær og forbedrer skarpheden.

Funktioner inkluderer:

• Designet udelukkende til Surface

• Sættes problemfrit og nemt på din Surface Laptops magnetiske ramme

• Reversibel skærm for med matte eller blanke sider

• Begrænser visningsvinklen til ±30°

• Reducerer skadeligt blåt lys, skær og forbedrer skarpheden

• Touch- og Surface Pen-aktiveret

• Beskytter skærmen

• Inkluderer beskyttende etui og rengøringsklud

• To års garanti

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2021 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT31195DK
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Produkt
Ark

Reducering af blåt lys og 

belægning med lav refleksion

Bortfiltrerer skadelige 

stråler fra blåt lys med op 

til 22 %, hvilket mindsker 

overanstrengelse af øjnene 

og reducerer risikoen for 

forstyrrelse af søvnmønstre. 

Belægning reducerer skær for 

forbedret klarhed.

Touch- og Surface Pen-

aktiveret

Giver dig mulighed for at 

bruge din Surface Laptop på 

samme måde som uden et 

privacy-skærmfilter. 

Rengøringsklud og 

beskyttelsesetui

Hjælper med at holde 

skærmen ren og forhindre 

ridser, når det ikke er i brug.

To års garanti

Du kan være helt tryg – du er 

dækket af Kensington.

2 års
begrænset garanti

Designet udelukkende til 

Surface

Vi samarbejdede med 

Microsoft for at sikre, at 

privacy-skærmfilteret 

fungerer med din Surface 

Laptop.

Enkel magnetisk integration

Sættes nemt og bekvemt 

på din Surface Laptops 

magnetiske ramme. På denne 

måde undgås potentiel 

beskadigelse ved brug af 

klæbemidler, og man undgår 

en opsætningsproces.

Reversibel visning

Den ene side har en mat 

overflade for at mindske 

skær og spor af fingeraftryk. 

Den anden side er blank og 

giver en mere klar visning på 

skærmen.

Begrænset visningsvinkel

Indsnævrer synsfeltet 

til ±30°, så du kan holde 

oplysningerne på din skærm 

fortrolige og mindske risikoen 

for en visuel datakrænkelse 

på kontoret eller i offentlige 

omgivelser.

MatBlank



Materialespecifikation

Privacy-skærm PET

Produktmål

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

Enhedsmål  Bredde: 304 mm (11,97”) 
Længde: 212 mm (8,35”)

Enhedsvægt 46 g (1,62 oz)

Enhedens farve/materiale Sort

Emballage

Emballagetype B2B

Enhedens emballagemål  Bredde: 260 mm (10,24 ”) 
Længde: 384 mm (15,12”) 
Dybde: 4 mm (0,16”)

Enhedens emballagevægt 200 g (7,05 oz)

Enheder i udvendig kasse. 10 stk.

Mål af udvendig kasse  Bredde: 400 mm (15,75”) 
Længde: 310 mm (12,20”) 
Dybde: 80 mm (3,15”)

Udvendig kasses vægt 2,3 kg (81,13 oz)

Pakkens indhold  Garantikort, brugsvejledning, rengøringsklud,   
plastiketui

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Taiwan

Garanti 2 års begrænset garanti

MagPro™ Elite Magnetic  
Privacy-skærmfilter til Surface Laptop 
Til Surface Laptop 13,5” – Varenummer: K50728WW | UPC-kode: 085896507284

Tekniske  
specifikationer

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  

© 2021 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT31195DK
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Tekniske  
specifikationer

MagPro™ Elite Magnetic  
Privacy-skærmfilter til Surface Laptop 
Til Surface Laptop 15” – Varenummer: K58362WW | UPC-kode: 085896583622

Materialespecifikation

Privacy-skærm PET

Produktmål

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

Enhedsmål (L x B)  Bredde: 336 mm (13,23”) 
Længde: 234 mm (9,21”)

Enhedsvægt 66 g (2,33 oz)

Enhedens farve/materiale Sort

Emballage

Emballagetype B2B

Enhedens emballagemål (L x B)  Bredde: 260 mm (10,24”) 
Længde: 384 mm (15,12”) 
Dybde: 4 mm (0,16”)

Enhedens emballagevægt 220 g (7,76 oz)

Enheder i udvendig kasse 10 stk.

Mål af udvendig kasse  Bredde: 400 mm (15,75”) 
Længde: 310 mm (12,20”) 
Dybde: 80 mm (3,15”)

Udvendig kasses vægt  2,5 kg (88,18 oz)

Pakkens indhold  Garantikort, brugsvejledning, rengøringsklud,  
plastiketui

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Taiwan

Garanti 2 års begrænset garanti

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 

varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede 

varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.  
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