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FP10 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE GO K18_3143 - DU

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. De privacyschermen voor laptops uit de FP-serie beperken de kijkhoek tot +/- 30 graden, zodat 
iemand vanaf de zijkant alleen een donker scherm ziet. Eenvoudig te plaatsen met de bijgeleverde dubbelzijdige 
tape. Het privacyscherm maakt gebruik van een anti-reflecterende coating om weerkaatsing te verminderen en 
filtert schadelijk blauw licht tot wel 30 procent.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Beperkt de kijkhoek tot +/- 30°, waardoor persoonlijke of vertrouwelijke informatie wordt verborgen voor 
iedereen die vanaf de zijkant probeert mee te kijken

• Vermindert schadelijk blauw licht tot 30%

• Kan met dubbelzijdig tape worden geplaatst

• Vermindert weerspiegelingen op en verbetert de helderheid van het scherm dankzij de anti-reflecterende 
coating

• Speciaal ontworpen voor de Microsoft Surface Go en compatibel met het touchscreen

• Beschermt het scherm tegen krassen en beschadigingen

• Schoonmaakdoekje inbegrepen

FP10 Privacy Screen for Surface™ Go

Onderdeelnummer: K55900WW
UPC-code: 8589655900
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FP10 PRIVACY SCREEN FOR SURFACE GO K18_3143 - DU

Technische specificaties

COMPATIBILITEIT

• Surface Go

MATERIAL SPECIFICATIONS

• Buitenkant: PET

• Binnenkant: MicroLouvre

• Onderkant: PET

PRODUCTAFMETINGEN

• Gewicht product: 35 g

• Kleur en materiaal van behuizing: zwart/PET

• Afmetingen behuizing zonder randapparatuur:

 { Breedte: 241,9 mm

 { Hoogte: 171,5 mm

AFMETINGEN VERPAKKING

• Verpakkingsstijl: witte envelop en winkeletiket  
(zwart en wit)

• Afmetingen verpakking:

 { Breedte: 334 mm => 336 mm

 { Hoogte: 227 mm => 228 mm

• Gewicht verpakking: 150 g

 { Masterverpakking: 10 stuks

• Inhoud verpakking:

 { Privacyscherm

 { 2x dubbelzijdig tape

 { Schoonmaakdoekje

 { Garantiegegevens

 { Instructiehandleiding

VOEDING EN GEBRUIKSOMGEVING

• Bedieningstemperatuur: 25 ± 20 C

• Opslagtemperatuur: 25 ± 20 C

• Relatieve vochtigheid: 50 ± 20%

LAND VAN HERKOMST, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van herkomst: Zuid-Korea

• Certificeringen en compliance: REACH, RoHS

• Garantie: 2 jaar beperkt


