Skydda ditt arbete, medan du arbetar
FP123 Privacy Screen för Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) & Surface™ Pro 4

Skydda den känsliga informationen på
Surface Pro genom att minska risken för att
fel ögon ser konfidentiell information på
din skärm. Detta skretessfilter är utformad
speciellt för Microsoft® Surface™ Pro och
är kompatibel med pekskärmen. FP-seriens
Laptop Privacy Screens begränsar synfältet
till +/- 30 grader, så att en betraktare från
sidan enbart ser en mörk skärm.

Egenskaper och fördelar:

Om Kensington

• Begränsar synvinkeln till +/- 30° (i landskapsformat), och
döljer personlig eller konfidentiell information från någon
som försöker se från sidan
• Minskar skadligt blått ljus med upp till 30 %
• Kan monteras med medföljande dubbelsidiga tejp

I över 35 år har Kensington varit det varumärke som
IT-proffs väljer för sina arbetsplatser, när de behöver de
mest innovativa och tillförlitliga säkerhetslösningarna,
tillbehören och ergonomiska produkterna för att bli så
produktiva som möjligt. IT-proffs kan förvissa sig om
att denna produkt har utformats med högkvalitativa
komponenter som överträffar branschstandarder för
testning, vilket garanterar dess hållbarhet och att den
säkert kan användas med dina enheter.

• Antireflekterande beläggning minskar blänket och förbättrar
klarheten
• Vändbar med matta och blanka visningsalternativ
• Detta sekretssfilter är kompatibel med pekskärmen och
utformad speciellt för Microsoft® Surface Pro
• Skyddar bildskärmen från repor och skador
• Rengöringsduk ingår
FP123 Privacy Screen för Surface Pro 6,
Surface Pro (2017) & Surface Pro 4
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Produktdatablad

FP123 Privacy Screen för Surface™ Pro 6, Surface™ Pro (2017) & Surface™ Pro 4
Reservdelsnummer: K64489WW UPC-kod: 8589664489

Lita på Kensington, den IT-expert, som vi valt för att skydda den känsliga informationen på Surface® Pro och minska
risken för att fel person ser konfidentielldata på din skärm. Detta sekretessfilter är utformat speciellt för Microsoft®
Surface® Pro och är kompatibel med pekskärmen. FP-seriens Laptop Privacy Screens begränsar synfältet till +/- 30
grader (i landskapsformat) så att en person som ser från sidan, enbart ser en mörk skärm. De är lätta att installera med
den medföljande dubbelsidiga tejpen. De vändbara sekretessfiltren har dessutom en antireflekterande beläggning för
att minska reflexen och de filtrerar bort skadligt blått ljus med upp till 30 procent.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
• Begränsar synvinkeln till +/- 30° (i landskapsformat), och döljer personlig eller konfidentiell information från
någon som försöker se från sidan
• Minskar skadligt blått ljus med upp till 30 %
• Kan monteras med dubbelsidig tejp
• Antireflekterande beläggning minskar blänket och förbättrar klarheten
• Vändbart sekretessfilter med antingen matt eller blankt visningsalternativ
• Detta sekretessfilter är kompatibel med pekskärmen och utformad för Microsoft® Surface® Pro.
• Skyddar bildskärmen från repor och skador
• Rengöringsduk ingår

Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen fråga din leverantör för exakta erbjudanden. Produkterna är kanske inte tillgängliga på alla marknader. De namngivna varumärkena och produktnamnen är varumärken som tillhör respektive företag.
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