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Privacy 
begint op 
het scherm.

Het exclusief voor Surface ontworpen MagPro™ Elite Magnetic Privacy Screen 

voor Surface Laptop 13,5" & 15” is naadloos en eenvoudig te bevestigen aan het 

magnetische frame van de Surface Laptop. Zo wordt uw privacy beschermd zonder 

rommel of gedoe. Omkeerbaar scherm met mat of glanzend beeld. Beschermt 

privacy door de kijkhoek tot +/- 30 graden te beperken. Vermindert schadelijk blauw 

licht met wel 22%, vermindert weerkaatsing en verbetert de helderheid.

Enkele functies zijn:

• Exclusief ontworpen voor Surface

• Sluit naadloos en gemakkelijk aan op het magnetische frame van de Surface Laptop.

• Omkeerbaar scherm met matte en glanzende zijden

• Beperkt de kijkhoek tot +/- 30 graden

• Vermindert schadelijk blauw licht en weerkaatsing en verbetert de helderheid

• Geschikt voor aanraking en Surface Pen

• Beschermt het scherm

• Inclusief beschermende hoes en reinigingsdoekje

• Twee jaar garantie
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Vermindering van blauw 
licht en speciale coating voor 
minder weerspiegeling
Filtert schadelijk blauw 
licht met wel 22%, 
waardoor uw ogen minder 
worden belast en de kans 
op onderbreking van uw 
natuurlijke slaappatroon wordt 
verminderd. Coating voor 
minder weerspiegeling zorgt 
voor een rustiger en helderder 
beeld.

Geschikt voor aanraking en 
Surface Pen
Hierdoor kunt u de Surface 
Laptop net zo gebruiken als 
zonder privacyscherm. Geen 
zorgen: u weet dat u gedekt 
bent door Kensington.

Reinigingsdoekje en 
beschermende hoes
Hiermee houdt u het scherm 
schoon en voorkomt u krassen 
wanneer de laptop niet in 
gebruik is.

Twee jaar garantie
Geen zorgen: u weet dat u 
gedekt bent door Kensington.

2 jaar
Beperkte garantie

Exclusief ontworpen voor 
Surface
We hebben met Microsoft 
samengewerkt om 
te verzekeren dat het 
privacyfilter perfect met uw 
Surface Laptop werkt.

Naadloze magnetische 
integratie
Snel en eenvoudig 
te bevestigen op het 
magnetische frame van de 
Surface Laptop. Hiermee 
vermijdt u het gebruik van 
mogelijk beschadigende 
kleefmiddelen en hoeft u 
geen rekening te houden met 
een installatieproces.

Omkeerbaar kijken
Eén zijde heeft een matte 
afwerking om weerkaatsing 
en vingerafdrukken te 
verminderen. De andere 
zijde is glanzend en geeft 
een helder beeld van het 
beeldscherm.

Beperkte kijkhoek
Beperkt de kijkhoek tot 
+/- 30 graden, zodat u de 
informatie op uw scherm 
privé kunt houden en minder 
kans loopt op visuele diefstal 
van uw gegevens op kantoor 
of in het openbaar.

MatGlanzend



Materiaalspecificatie

Privacyscherm PET

Afmetingen product

Compatibiliteit Surface Laptop 13,5” 4, 3, 2 & 1

Afmetingen eenheid  Breedte: 304 mm 
Lengte: 212 mm

Gewicht eenheid 46 g

Kleur en materiaal van behuizing Zwart

Verpakking

Type verpakking B2B

Afmetingen verpakking eenheid  Breedte: 260 mm 
Lengte: 384 mm 
Diepte: 4 mm

Gewicht productverpakking 200 g

Eenheden in masterdoos 10 stuks

Afmetingen masterverpakking  Breedte: 400 mm 
Lengte: 310 mm 
Diepte: 80 mm

Gewicht masterverpakking  2,3 kg

Inhoud verpakking  Garantiekaart, Instructiehandleiding, 
Reinigingsdoekje, Plastic houder

Land van herkomst,  
regelgeving en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Garantie 2 jaar beperkte garantie
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Materiaalspecificatie

Privacyscherm PET

Afmetingen product

Compatibiliteit Surface Laptop 15” 4, 3, 2 & 1

Afmetingen van eenheid (l x b)  Breedte: 336 mm 
Lengte: 234 mm

Gewicht eenheid 66 g

Kleur en materiaal van behuizing Zwart

Verpakking

Type verpakking B2B

Afmetingen verpakking eenheid (l x b)  Breedte: 260 mm 
Lengte: 384 mm 
Diepte: 4 mm

Gewicht productverpakking 220 g

Eenheden in masterverpakking 10 stuks

Afmetingen masterverpakking  Breedte: 400 mm 
Lengte: 310 mm 
Diepte: 80 mm

Gewicht masterverpakking  2,5 kg

Inhoud verpakking  Garantiekaart, Instructiehandleiding, 
Reinigingsdoekje, Plastic houder

Land van herkomst,  
regelgeving en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Garantie 2 jaar beperkte garantie
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