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Kenmerken en voordelen:
• Beperkte kijkhoek tot +/- 30° (liggend) waardoor persoonlijke

of vertrouwelijke informatie vanaf de zijkant niet zichtbaar is

• Tot 30% minder schadelijk blauw licht

• Te bevestigen met bijgeleverde dubbelzijdige tape

• Antireflecterende coating, voor minder weerspiegeling en
beter beeld

• Omkeerbaar, voor mat of glanzend beeld

• Ontworpen voor de Surface Pro van Microsoft en compatibel
met het touchscreen

• Beschermt het beeldscherm tegen krassen en
beschadigingen

• Inclusief reinigingsdoek

Over Kensington
Al meer dan 35 jaar is Kensington het voorkeursmerk van 
IT-professionals, niet alleen voor de meest innovatieve 
en betrouwbare beveiligingsoplossingen, maar ook 
voor efficiënte bureau-accessoires en ergonomische 
producten. Zij kunnen erop vertrouwen dat elk product 
uit hoogwaardige componenten bestaat die ruimschoots 
voldoen aan de industriële testnormen. De producten 
zijn duurzaam en geschikt voor gebruik met de meest 
uiteenlopende apparaten.

FP123 privacyscherm voor Surface Pro 6, 
Surface Pro (2017) & Surface Pro 4

K64489WW

Bescherm gevoelige en vertrouwelijke informatie op 
het scherm van uw Surface Pro door het risico van 
ongewenst meekijken te verkleinen. Dit privacyscherm is 
speciaal ontworpen voor de Surface™ Pro van Microsoft® 
en werkt probleemloos met het touchscreen. Met 
een laptop privacyscherm uit de FP-serie beperkt u de 
kijkhoek tot +/- 30°, zodat iemand die van de zijkant 
stiekem meekijkt, alleen maar een zwart scherm ziet.

VOOR MEER INFORMATIE: 

Robert de Vries - Sales Manager - Benelux
robert.devries@kensington.com | +31 (0) 6 5133 5077



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet in alle 
markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.
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Productdatablad

FP123 privacyscherm voor de Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) en de Surface™ Pro 4 van Microsoft®

Onderdeelnummer: K64489WW UPC code: 8589664489

Vertrouw op Kensington, het voorkeursmerk van IT-professionals, voor het beschermen van gevoelige en vertrouwelijke 
informatie op het scherm van uw Surface® Pro en verklein het risico van ongewenst meekijken. Het FP123 privacyscherm 
is speciaal ontworpen voor de Surface® Pro van Microsoft® en werkt probleemloos met het touchscreen. Met een 
laptop privacyscherm uit de FP-serie beperkt u de kijkhoek tot +/- 30° (liggend), zodat iemand die van de zijkant 
stiekem meekijkt, alleen maar een zwart scherm ziet. U kunt het scherm eenvoudig met de bijgeleverde dubbelzijdige 
tape bevestigen. De privacyschermen zijn omkeerbaar, voorzien van een antireflecterende coating voor minder 
weerspiegeling en filteren schadelijk blauw licht tot 30%.

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Beperkte kijkhoek tot +/- 30° (liggend) waardoor persoonlijke of vertrouwelijke informatie vanaf de zijkant 
niet zichtbaar is

• Tot 30% minder schadelijk blauw licht

• Te bevestigen met dubbelzijdige tape

• Antireflecterende coating, voor minder weerspiegeling en beter beeld

• Omkeerbaar, voor mat of glanzend beeld

• Ontworpen voor de Surface® Pro van Microsoft® en compatibel met het touchscreen

• Beschermt het beeldscherm tegen krassen en beschadigingen

• Inclusief reinigingsdoek
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