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Sekretess börjar  
på skärmen.

MagPro™ Elite magnetiskt sekretesskärmfilter för MacBook 
Pro 16” fäster i den bärbara datorns magnetiska ram så att 
MacBook Pro kan stängas helt och försättas i viloläge – utan 
att plockas bort. Sekretesskärmfiltret skyddar bildskärmen 
från repor och skador samtidigt som den ger sekretess genom 
att begränsa insynsvinkeln till +/- 30°. Reducerar skadligt blått 
ljus med upp till 22  %, försvagar bländning och förbättrar 
klarhet. Det vändbara sekretessfiltret erbjuder antingen matt 
eller glansig yta - magnetlisten gör det enkelt att fästa eller  
tas bort. Antibakteriell rengöringsduk och förvaringsficka för 
att skydda sekretessfiltret från repor när det inte används 
ingår. 

Funktioner:

• Fästes via integrerad magnet

• Låter den bärbara datorn stängas och försättas i viloläge

• Begränsar insynsvinkel

• Blåljusreducering

• Anti-reflex yta

• Vändbart sekretessfilter, matt eller glansig yta

Produkt
Blad
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Produkt
Blad

Fästes via integrerad magnet

Sekretesskärmfilter fäster bekvämt i 
MacBook Pro-ramen med magneter. 

Blåljusreducering 

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

Låter den bärbara datorn stängas 
och försättas i viloläge 

Skärmens magneter ser till att 
MacBook Pro förblir stängd så att 
den kan försättas – och förbli –i 
viloläge. Sekretessfiltret behöver inte 
plockas bort.

Lågreflexyta 

Reducerar bländning från externa 
ljuskällor för bättre visningsklarhet.

Begränsad visningsvinkel 

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

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. Magneter gör det 
enkelt att ta av och fästa.
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Materialspecifikationer

Utsida PET

Insida Micro Louver

Botten PET 

Produktens mått

Enhetens mått 229 mm x 353 mm

Enhetens vikt 53g

Höljets färg/material Svart/PET

Förpackning

Typ av förpackning Detaljhandelsomslag

Förpackningens mått 385 mm x 260mm

Förpackningens vikt 230g

Ytterförpackning 10 st

Förpackningens innehåll Garantikort,  
 Instruktionsguide  
 Rengöringsduk   
 Förvaringsficka i plast 
 Triangelklistermärken

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland Taiwan

Garanti 2 års garanti


