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MagPro™ Elite magnetisk skjermfilter for Surface™ Pro 8 
Varenummer: K51700WW | UPC-kode: 085896517009

Personvern 
begynner med 
skjermen.

Overgangen til en hybrid arbeidshverdag betyr at den moderne 
arbeidsplassen ikke lenger kun er på ett enkelt sted som er lett å 
sikre. Man kan jobbe hvor som helst, med en økt mulighet for visuell 
hacking. Eiere av Surface™ Pro 8 krever et personvernfilter som raskt 
kan tas av og på. 

MagPro™ Elite magnetisk personvernfilter festes sømløst til den 
magnetiske rammen til Surface™ Pro og krever ikke upraktisk lim eller 
klebeputer. 

Skjermen begrenser visningsvinkelen til ±30° og reduserer muligheten 
for uønsket innsyn samtidig som den reduserer skadelig blått lys og 
gjenskinn.

Egenskaper:

• Eksklusivt utformet for Surface™ Pro 

• Festes sømløst til den magnetiske rammen til Surface™ Pro

• Enkelt å ta av og sette på igjen

• Begrenser visningsvinkelen til ±30°

• Reduserer skadelig blått lys og gjenskinn, og forbedrer klarheten

• Kompatibelt for berøringsskjerm og Surface™ Pen

• Beskytter skjermen

• Inkluderer rengjøringsklut og beskyttelsesetui
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Kan brukes på begge sider 

En side har en matt 

overflate for å redusere 

gjenskinn og fingermerker. 

Den andre siden er blank 

og gir en tydeligere visning 

av skjermen.

Kompatibelt for berøring 

og Surface™ Pen

Gir deg mulighet til å 

bruke Surface™ Pro akkurat 

som du ville ha brukt den 

uten et personvernfilter.

Rengjøringsklut og 

beskyttelsesetui

Bidrar til å holde skjermen 

ren og forhindrer riper når 

den ikke er i bruk.
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Eksklusivt utformet for 

Surface™ Pro

Konstruert i samarbeid 

med Microsoft for aller 

høyest kvalitet, utforming, 

passform og funksjon.

Sømløst magnetisk feste

Festes praktisk til – og 

tas av – den magnetiske 

rammen til Surface™ 

Pro. Dette unngår bruk 

av potensielt skadelig 

lim og det krever ingen 

klargjøring.

Begrenset visningsvinkel

Begrenser synsfeltet til 

±30°, dette bidrar til å 

holde informasjonen 

på skjermen privat og 

reduserer muligheten for 

et visuelt databrudd på 

kontoret eller på offentlige 

steder.

Reduksjon av blått lys 

og belegg som gir lav 

refleksjon

Filtrerer bort stråler av 

skadelig blått lys med 

opptil 22 %, reduserer 

belastningen på øynene og 

muligheten for å påvirke 

søvnkvaliteten. Belegg 

reduserer gjenskinn for 

forbedret klarhet.

Blank Matt



Tekniske 
spesifikasjoner

Materialspesifikasjoner

Personvernfilter PET

Dimensjoner

Kompatibilitet Surface™ Pro 8

Mål 204,2 x 284,2mm (8,03 x 11,19”)

Vekt 44 g

Farge på etui/Materiale Svart

Emballasje-mål

Emballasje-type  B2B-konvolutt

Emballasje-mål 385 x 260 x 5mm (15,16 x 10,24 x 0,19”)

Emballasje-vekt 182 g

Ytterkartong 10 stk

Ytterkartong-dimensjoner 400 x 295 x 70 mm (15,75 x 11,61 x 2,76”)

Ytterkartong-vekt 2,5 kg

Emballasje-innhold  Garantikort, Instruksjonsveiledning, Rengjøringsklut, 
Dobbeltsidig tape

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland Taiwan

Garanti: 2 års garanti
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