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Produktark

De patenterte MagPro™ magnetiske privacy skjermfiltrene til bærbare PC'er gir den 

beste beskyttelse av personlige sensitive data. De kan hurtig og enkelt festes og fjernes 

samtidig som den bærbare PC'en kan lukkes igjen og går i slumremodus (Sleep Mode) 

uten at filteret må fjernes. Den ideelle løsning for skjermer med smal kant eller PC'er 

som har kant-til-kant skjerm. Skjermfilteret beskytter skjermen mot riper og skader, 

samt beskytter personlige sensitive data ved å begrense innsynsvinkelen til +/- 30 °. 

Reduserer skadelig blått lys med opptil 22 % og minsker gjenskinn og forbedrer 

klarheten. Reversibel for matt eller blank visningsmulighet. Antibakteriell klut til 

rengjøring og et beskyttende hylster for å  beskytte mot riper, når det ikke er i bruk, er 

inkludert.

• Det patenterte designet gjør det mulig for den bærbare PC'en å lukkes og å gå i 

slumremodus (Sleep Mode)

• Den ideelle løsning til skjermer med smal kant eller kant-til-kant skjerm

• Begrenset innsynsvinkel

• Reduserer strålingen av skadelig blått lys og har et belegg som gir lite gjenskinn

• Reversibel visning (Matt eller blank)

• Antibakteriell rengjøringsklut og beskyttelseshylster  følger med

Beskyttelse 
av personlige 
data starter 
på skjermen.
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Produktark

Patentert design

Med det smale, magnetiske 

monteringssystemet kan skjermen monteres 

og fjernes raskt og enkelt, samtidig som din 

bærbare PC kan lukkes igjen og gå i 

slumremodus (Sleep Mode), uten at 

skjermfilteret må fjernes.

Den ideelle løsning til skjermer med smal 

kant eller kant-til-kant skjermer

Det unike designet muliggjør uhindret 

visning.

Begrenset innsynssvinkel

Begrenser synsfeltet til +/- 30 grader, så 

du lettere kan holde sensitive data på din 

skjerm fortrolige og minske risikoen for 

uønsket visuelt datainnsyn på kontoret 

eller i offentlige omgivelser.
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Reduserer blått lys og har en overflate som 

gir lite gjenskinn

Filtrerer vekk skadelige stråler fra blått lys 

med opptil 22 %, noe som minsker 

overanstrengelse av øynene og reduserer 

risikoen for forstyrrelse av søvnmønstre. Har 

et belegg som reduserer gjenskinn for en  

forbedret klarhet. 

Antibakteriell rengjøringsklut og 

beskyttelseshylster

Hjelper med å holde skjermen ren og 

forhindrer riper, når den ikke er i bruk.

Reversibel visning

Den ene siden har en matt overflate for en  

maksimal reduksjon av gjenskinn og 

reflekser på skjermen og reduserer merker 

etter  fingeravtrykk. Den andre siden er blank 

og gir en klarere visning på skjermen.

BLANK MATT



Utvendig PET

Innvendig Micro Louver

Bunn PET 

Produktmål/-vekt

K58350WW for 12,5” bærbare PC'er 160,8 mm x 277,0 mm (6,3 tommer x 10,9 tommer)/   
 27 gr (0,9 oz)

K58351WW for 13,3” bærbare PC'er              169,3 mm x 293,8 mm (6,7 tommer x 11,6 tommer)/ 
      31 gr (1,0 oz) 

K58352WW for 14” bærbare PC'er             180,8 mm x 311,0 mm (7,1 tommer x 12,2 tommer)/ 
        36 gr (1,3 oz) 

K58353WW for 15,6” bærbare PC'er             199,8 mm x 345,5 mm (7,9 tommer x 13,6 tommer)/
     46 gr (1,6 oz)

Emballasje

Emballasjetype hvitt pappomslag

Emballasjens mål 385,0 mm x 260,0 mm (15,2 tommer x 10,2 tommer) 

Emballasjens vekt  K58350WW for 12,5” bærbare PC'er: 204 gr (7,2 oz)  
K58351WW for 13,3” bærbare PC'er: 208 gr (7,3 oz)  
K58352WW for 14”   bærbare PC'er: 213 gr (7,5 oz)  
K58353WW for 15,6”    bærbare PC'er:   223 gr  (7,9  oz)

Pakkens innhold  Privacy skjermfilter, magnetiske stickers, garantikort, 
brukerveiledning, rengjøringsklut, 
beskyttelseshylster, trekantede stickers

Ytterforpakning 10 stk.

Ytterforpakning-mål  400 mm x 295 mm (15,7 tommer x 11,6 tommer) 

Ytterforpakning-vekt K58350WW for 12,5” bærbare PC'er: 2,34 kg (82,4 oz) 
K58351WW for 13,3” bærbare PC'er: 2,34 kg (83,8 oz) 
K58352WW for 14”   bærbare PC'er: 2,43 kg (85,6 oz) 
K58353WW  for 15,6”    bærbare  PC'er:   2,53  kg  (89,1   oz) 

Opprinnelsesland og garanti

Opprinnelsesland Taiwan

Garanti 2 års garanti

Tekniske  
spesifikasjoner
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Materialer/Spesifikasjoner
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