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MagPro™-privacyschermfilter met magneetstrip voor laptops van
12,5" (16:9)

Privacy begint op het scherm.

K58350WW

Productomschrijving

Het gepatenteerde MagPro™-privacyschermfilter met magneetstrip voor laptops van 12,5" (16:9) biedt de best
beschikbare privacybescherming. Het kan snel en eenvoudig worden bevestigd en verwijderd, terwijl uw laptop
zonder het te verwijderen kan worden dichtgeklapt en in slaapmodus kan gaan. Een uitstekende oplossing voor
schermen met smalle, of zonder randen. Het privacyschermfilter beschermt het beeldscherm tegen krassen en
beschadiging en biedt ondertussen privacy door de kijkhoek te beperken tot +/- 30°. Vermindert schadelijk blauw
licht tot wel 22%, vermindert weerkaatsing en verbetert de helderheid. Omkeerbaar met optioneel mat of glanzend
beeld. Bevat een schoonmaakdoekje en een beschermhoes om te beschermen tegen krassen wanneer het filter
niet in gebruik is.

Features

• Het gepatenteerde ontwerp heeft een magnetische strip waarmee u het filter eenvoudig kunt bevestigen en
verwijderen, terwijl uw laptop zonder het filter te verwijderen kan worden dichtgeklapt en in slaapmodus gaan.

• Uw zicht wordt niet beperkt, waardoor dit een uitstekende oplossing is voor schermen met smalle, of zonder
randen.

• De beperkte kijkhoek verkleint de kijkhoek tot +/- 30 graden, zodat de informatie op uw scherm privé blijft en het
risico op visuele diefstal van uw gegevens op kantoor of in het openbaar wordt verminderd.

• Door de vermindering van blauw licht wordt schadelijke straling met wel 22% verminderd, waardoor uw ogen
minder worden belast en de kans op onderbreking van uw natuurlijke slaappatroon wordt verminderd. De
speciale coating voor minder weerspiegeling zorgt voor een rustiger en helderder beeld.

• Met omkeerbare zijden voor verschillende weergave-opties. 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.

Specificaties

• TAA Ja

• Schermgrootte 12.5"/31.75cm

• Hoogte-breedteverhouding 16:9

• Bevestigingstype Directe magneetbevestiging

• ApparaattypeLaptop

• Breedbeeldscherm Ja

• Omkeerbaar Ja

Productinformatie

Bruto gewicht 0.20kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 385mm
Breedte 260mm
Hoogte 5mm
Bruto gewicht 0.20kg
UPC# 085896583509
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 400mm
Breedte 295mm
Hoogte 70mm
Bruto gewicht 2.34kg
UPC# 50085896583504
Eenheid Hoeveelheid 10

Herkomstgegevens

Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


