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Privacyscherm voor Surface Go

K55900WW

Bescherm uw zakelijke gegevens
Privacyscherm voor Surface Go

Vertrouw op Kensington, dé keuze voor IT-professionals, 

om gevoelige informatie op uw Surface Go 

te beschermen en de kans te verkleinen dat 

nieuwsgierige ogen vertrouwelijke gegevens op 

uw scherm kunnen zien. Dit privacyscherm is 

speciaal ontworpen voor de Microsoft 

Surface Go en is compatibel 

met het touchscreen. 

Functies en voordelen:
• Beperkte kijkhoek Beperkt de kijkhoek van het scherm tot 

+/- 30 graden (in liggende stand), zodat u de informatie 
op uw scherm privé kunt houden en minder kans loopt 
op visuele diefstal van uw gegevens. Dit is belangrijk in 
kantooromgevingen of in het openbaar.

• Vermindering blauw licht Filtert schadelijke straling tot wel 
30%, waardoor uw ogen minder worden belast en de kans 
op onderbreking van uw natuurlijke slaappatroon wordt 
verminderd.

• Anti-reflecterende coating Vermindert de weerspiegeling 
van externe lichtbronnen die de helderheid van uw beeld 
kunnen verminderen.

• Compatibel met touchscreen Dit privacyscherm is speciaal 
ontworpen voor de Microsoft® Surface™ Go en is compatibel 
met het touchscreen waardoor alle functies toegankelijk 
blijven terwijl de privacy wordt beschermd.

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.


