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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 beeldscherm tegen krassen en beschadigingen

• Schoonmaakdoekje meegeleverd

Over Kensington
Al meer dan 35 jaar is Kensington het merk dat 
professionals kiezen wanneer ze de meest innovatieve 
en betrouwbare beveiligingsoplossingen, accessoires 
voor desktopproductiviteit en ergonomische producten 
nodig hebben om in hun afdelingen te implementeren. 
IT-bedrijfsprofessionals kunnen erop vertrouwen dat elk 
product is ontworpen met componenten van hoge kwaliteit 
die de industrienormen overtreffen. Ze worden degelijk 
gebouwd en werken veilig samen met uw al in gebruik 
zijnde apparaten.

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. 
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