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Det ultimate 
dekslet for din 
Surface Pro

Designet eksklusivt for Surface Pro. BlackBelt™ robust deksel for 
Surface™ Pro 9 er det ultimate dekslet for å beskytte Surface Pro – 
det gir beskyttelse etter militær standard og er robust nok til å 
motstå krevende arbeidsmiljøer og kommer også med neste 
nivå av profesjonelle funksjoner for produktivitet, sikkerhet og 
personvern. 

Egenskaper:

• Konstruert i samarbeid med Microsoft for eksepsjonell kvalitet, 
utforming, passform og funksjon.

• Møter teststandardene for rengjøring og fall.

• Tynt, lett og enkelt å bruke på reise.

• Kanaler for varmeavledning for å beskytte enheten mot 
overoppheting.

• Presisjonsskåret for å gi full tilgang til alle porter.

• Selvjusterende håndrem gir et godt grep og gjør at enheten 
ligger flatt.

• Signature Keyboard og Type Cover er kompatibelt med rem for å 
holde tastaturet på plass når det ikke er i bruk.

• Avtakbar Surface-pennholder.

• Kompatibelt med kabellås og skjermfilter.
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Eksklusivt designet for 

Surface™ Pro

Konstruert i samarbeid med 

Microsoft for eksepsjonell 

kvalitet, utforming, passform 

og funksjon.

Beskyttelse etter militær 

standard

Klart for alt, dekslet møter de 

militære teststandardene for 

rengjøring (MIL-STD-810H 

Method 504.3 Contamination 

by Fluids) og fall (MIL-STD-

810H Method 516.8 Shock).

Funksjonalitet på neste nivå

Selvjusterende håndrem gir et 

fast grep. Signature Keyboard 

og Type Cover er kompatibelt 

med rem for å holde 

tastaturet på plass når det 

ikke er i bruk. Den avtakbare 

Surface-pennholderen passer 

Surface, Classroom og Slim 

pennetyper (Surface-penn er 

ikke inkludert). 

Smart kompakt design

Tynt, lett og enkelt å bruke på 

reise – designet gir full tilgang 

til støttebenet til Surface 

Pro. Håndremmen trekkes 

automatisk inn når den ikke 

er i bruk slik at enheten kan 

ligge flatt og stabilt.

MIL-STD 810H
METHOD 516.8 SHOCK

Konstruert med presisjon

Presisjonsskåret for å gi 

tilgang til alle porter og 

kanaler for varmeavledning 

beskytter enheten mot 

overoppheting.

Kompatibelt med kabellås

Støtte for kabellås slik at du 

kan beskytte investeringen 

din med en Kensington-

kabellås med nøkkel, selges 

separat (K68134WW).

Kompatibelt med skjermfilter

Reduser risikoen for å 

eksponere sensitiv og verdifull 

informasjon til uønskede 

seere med et Kensington 

skjermfilter, selges separat 

(K51700WW).

Profesjonell garanti og 

brukerstøtte

Inkluderer 2 års begrenset 

garanti.

2 års
begrenset garanti



Tekniske 
spesifikasjoner

Materialspesifikasjoner

Deksel  TPE-tekstur med PC + ABS 

Andre funksjoner

Fallbeskyttelse  MIL STD 810H 516.8 Shock  
(1,22 m fall alle overflater, 26 fall totalt)

Beskyttelse ved rengjøring MIL STD 810H 504.3 Contamination by Fluids

Produktdimensjoner

Enhetens mål (L x B x D) 218,9 x 297,8 x 17,5 mm

Enhetens vekt 170 g

Utvendig farge og materiale Svart TPE med PC + ABS

Emballasjemål

Emballasjetype: Brun boks og detaljhandelsomslag

Emballasjemål 227 x 316 x 16 mm

Vekt:  0,294 kg

Emballasjens innhold: BlackBelt-deksel og installasjonsveiledning

Ytterforpakning 10 stk.

Strøm og miljø

Relativ fuktighet: -18 til 60 °C

Driftstemperatur: -10 til 60 °C

Oppbevaringstemperatur -18 til 60 °C

Opprinnelsesland, forskrifter og garanti

Opprinnelsesland Kina

Garanti: 2 års begrenset

Sertifiseringer og samsvar: WEEE, RoHS
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