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Productdatablad

MacBook 12" Privacyscherm

Onderdeelnummer: K52900WW
UPC-code: 085896529002

Vertrouw op Kensington, dé keuze voor IT-professionals, om gevoelige informatie op uw MacBook 12-inch 

laptop te beschermen en de kans dat nieuwsgierige ogen vertrouwelijke gegevens op uw scherm kunnen zien te 

verkleinen. Privacyschermen voor laptops van de MP-serie beperken de kijkhoek tot +/- 30 graden, zodat iemand 

vanaf de zijkant alleen een donker scherm ziet. Eenvoudig te bevestigen of te verwijderen dankzij de innovatieve 

magnetische strip. De omkeerbare privacyschermen maken ook gebruik van een weinig reflecterende coating 

om weerkaatsing te verminderen. Bovendien houden ze tot wel 22 procent schadelijk blauw licht tegen.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Naadloze magnetische integratie blijft bevestigd aan het scherm en kan met minimale 
tussenruimte worden afgesloten, waardoor uw MacBook nog steeds kan overgaan op de 
slaapstand.

• De kijkhoek is beperkt tot +/- 30°, zodat persoonlijke of vertrouwelijke informatie niet te zien is voor 
iemand die vanaf de zijkant kijkt

• Tot wel 22% minder schadelijk blauw licht

• Weinig reflecterende coating zorgt voor minder weerspiegeling en een beter beeld

• Omkeerbaar met optioneel mat of glanzend beeld

• Beschermt het scherm van de monitor tegen krassen en beschadigingen

• Schoonmaakdoekje meegeleverd
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Technische gegevens

COMPATIBILITEIT

• 12" MacBook 2015 en later

MATERIAALSPECIFICATIES

• Buitenkant: PET

• Binnenkant: Micro-louvre

• Onderkant: PET

AFMETINGEN PRODUCT

• Afmetingen eenheid: (L x B x H) 180mm x 276mm x 0,9mm

• Gewicht eenheid: 32g

• Kleur en materiaal van behuizing: Zwart/PET

AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: Retail-doos

• Afmetingen verpakking: 30,5 x 46cm

• Gewicht verpakking 218g

• Hoofddoos: 10 stuks

• Inhoud verpakking:

 { Magnetisch privacyscherm

 { Garantiekaart

 { Handleiding

 { Reinigingsdoekje

 { Plastic houder

VOEDING EN GEBRUIKSOMGEVING

• Relatieve vochtigheid: 30%~70%

• Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C

• Opslagtemperatuur: -10 tot 40 °C

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: Taiwan

• Certificeringen en compliance: REACH, ROHS

• Garantie: 2 jaar beperkt


