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Produktdatablad

FP123 Privacy Screen för Surface™ Pro & Surface™ Pro 4

Reservdelsnummer: K64489WW UPC-kod: 8589664489

Lita på Kensington, den IT-expert, som vi valt för att skydda den känsliga informationen på Surface® Pro och minska 
risken för att fel person ser konfidentielldata på din skärm. Detta sekretessfilter är utformat speciellt för Microsoft® 
Surface® Pro och är kompatibel med pekskärmen. FP-seriens Laptop Privacy Screens begränsar synfältet till +/- 30 
grader (i landskapsformat) så att en person som ser från sidan, enbart ser en mörk skärm. De är lätta att installera med 
den medföljande dubbelsidiga tejpen. De vändbara sekretessfiltren har dessutom en antireflekterande beläggning för 
att minska reflexen och de filtrerar bort skadligt blått ljus med upp till 30 procent.

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Begränsar synvinkeln till +/- 30° (i landskapsformat), och döljer personlig eller konfidentiell information från 
någon som försöker se från sidan

• Minskar skadligt blått ljus med upp till 30 %

• Kan monteras med dubbelsidig tejp

• Antireflekterande beläggning minskar blänket och förbättrar klarheten

• Vändbart sekretessfilter med antingen matt eller blankt visningsalternativ

• Detta sekretessfilter är kompatibel med pekskärmen och utformad för Microsoft® Surface® Pro.

• Skyddar bildskärmen från repor och skador

• Rengöringsduk ingår
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MATERIALSPECIFIKATIONER 

• Exteriör: PET

• Interiör: Micro Louver

• Nederdel: PET

PRODUKTMÅTT 

• Enhetens vikt: 39 g

• Inkapslingens färg och material: Svart/PET

• Enhetens mått utan kringutrustning:

 { Bredd: 287 mm

 { Höjd: 196,5 mm

FÖRPACKNINGENS MÅTT 

• Förpackningens stil: Vitt kuvert + butiksetikett (svartvit)

• Förpackningens mått:

 { Bredd: 336 mm

 { Höjd: 228 mm

• Förpackningens vikt: 156 g

 { Master Carton: 10 st.

• Förpackningens innehåll:

 { Privacy Screen

 { 2 satser dubbelhäftande tejp

 { Rengöringsduk

 { Garanti-information

 { Bruksanvisning

STRÖM OCH MILJÖ          

• Driftstemperatur: 25±20 °C

• Lagringstemperatur: 25±20 °C

• Relativ fuktighet: 50±20 %

URSPRUNGSLAND, REGLER OCH GARANTI               

• Ursprungsland: Sydkorea

• Certifieringar och överensstämmelse: REACH, RoHS
• Garanti: 2 års begränsning


