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Privacy begint  
op het scherm.

Het MagPro™ Elite Magnetic Privacy Screen Filter voor MacBook Pro 16” sluit 

naadloos aan op het magnetische frame van de laptop, waardoor de MacBook 

Pro volledig kan worden gesloten en in de slaapstand overschakelt. Het scherm 

beschermt de monitor tegen krassen en beschadiging en biedt ondertussen 

privacy door de kijkhoek te beperken tot +/- 30°. Vermindert schadelijk blauw licht 

tot wel 22%, vermindert weerkaatsing en verbetert de helderheid. Het omkeerbare 

scherm biedt matte of glanzende weergave-opties — magneten maken het 

gemakkelijk om het scherm te verwijderen en opnieuw te bevestigen. Bevat een 

anti-bacterieel reinigingsdoekje en schermhouder om te beschermen tegen 

krassen wanneer het scherm niet in gebruik is. 

Functies zijn onder andere:

• Naadloze magnetische integratie

• Zo kan de laptop worden gesloten en naar de slaapstand gaan

• Beperkte kijkhoek

• Vermindering van blauw licht

• Speciale coating voor minder weerspiegeling en een hogere helderheid

• Omkeerbaar
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Naadloze magnetische integratie

Het privacyscherm sluit gemakkelijk 
aan op het MacBook Pro frame met 
magneten. Hiermee vermijdt u het 
gebruik van mogelijk beschadigende 
kleefmiddelen en hoeft u geen rekening 
te houden met een installatieproces.

Vermindering van blauw licht 

Filtert schadelijk blauw licht tot wel 
22%, waardoor uw ogen minder worden 
belast en de kans op onderbreking van 
uw natuurlijke slaappatroon wordt 
verminderd.

Zo kan de laptop worden gesloten en 
naar de slaapstand gaan 

De magneten van het scherm houden 
de MacBook Pro gesloten, zodat deze in 
de slaapstand overschakelt — en blijft. 
Verwijderen is niet nodig.

Speciale coating voor minder 
weerspiegeling en een hogere helderheid 

Vermindert weerkaatsing door 
externe lichtbronnen voor verbeterde 
kijkhelderheid.

Beperkte kijkhoek 

Beperkt de kijkhoek tot +/- 30 graden, 
zodat u de informatie op uw scherm 
privé kunt houden en minder kans loopt 
op visuele diefstal van uw gegevens op 
kantoor of in het openbaar.

Omkeerbaar 

Eén zijde heeft een matte afwerking 
om weerkaatsing en vingerafdrukken 
te verminderen. De andere zijde is 
glanzend en geeft een helder beeld van 
het beeldscherm. Magneten maken het 
gemakkelijk om te verwijderen en opnieuw 
te bevestigen.

MagPro™ Elite Magnetic  
Privacy Screen Filter voor MacBook Pro 16”
Artikelnummer: K52200WW | UPC-code: 0 85896 52200 3

GLANZEND MAT



Technische  
gegevens

MagPro™ Elite Magnetic  
Privacy Screen Filter voor MacBook Pro 16”
Artikelnummer: K52200WW | UPC-code: 0 85896 52200 3

Materiaalspecificaties

Buitenkant PET

Binnenkant MicroLouvre

Onderzijde PET 

Productafmetingen

Afmetingen product 229 mm x 353 mm

Gewicht product 53 gr

Kleur/materiaal van behuizing Zwart/PET

Verpakking

Type verpakking Envelop van verkoper

Afmetingen verpakking 385 mm x 260 mm

Gewicht verpakking 230 gr

Hoofddoos 10 stuks

Inhoud verpakking Garantiekaart  
 Instructies  
 Schoonmaakdoekje   
 Plastic houder  
 Driehoekstickers

Land van oorsprong, juridische vereisten 

en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Garantie 2 jaar garantie
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