
Sekretessfilter för 15,6-tums Notebook - Magnetiskt löstagbart sekretessfilter för bärbar 
dator - Blåljusreducerande skärmskydd - 16:9 - Matt/blank - +/-30 grader

Produkt ID: PRIVSCNLT15

Detta sekretessfilter för bärbar dator är enkelt att fästa och ta bort. Fäst bara sekretessfiltret på din 
bärbara dator med hjälp av de magnetiska remsorna. Detta blockerande sekretessfilter är även 
vändbart. Den matta sidan reducerar reflexer och den blanka sidan ger ökad tydlighet. Sekretessfiltret 
för bärbara datorer är mycket enkelt att installera och ta bort. Fäst enkelt de självhäftande 
magnetiska remsorna på skärmens kanter och rikta sedan in sekretessfiltret med remsorna. Detta 
blockerande sekretessfilter är även vändbart. Den matta sidan reducerar reflexer och den blanka sidan 
ger ökad tydlighet. Sekretessfiltret måste tas bort om du vill stänga din bärbara dator och aktivera 
viloläget. En skyddsmapp ingår så att du kan skydda sekretessfiltret mot skador när det inte används. 
Sekretessfiltret är också extremt lätt att rengöra när det tas bort från din bärbara dator.

Detta sekretessfilter för bärbar dator är en bra investering om du vill skydda din integritet. Det är ett 
bekvämt och kostnadseffektivt sätt att hålla din sekretessbelagda information, immateriella egendom 
eller andra viktiga data skyddade. Oavsett om du reser, arbetar på kontoret eller sitter på ett kafé kan 
du vara lugn eftersom du vet att din skärm är skyddad av en +/- 30 graders privat betraktningsvinkel.

Minskning av blått Det är viktigt att minska exponeringen för blått ljus Filmen blockerar mellan 40-51 
% av det blå ljuset i våglängdsområdet 380-480 nm för att minska den digitala ögonbelastningen.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

TAA-kompatibla PRIVSCNLT15 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

 

Användning

• Håll sekretessbelagd information, immateriell egendom eller annan viktig data skyddad mot insyn 
vid arbete på kontoret eller ett kafé.

• Skydda skärmen på din bärbara dator mot damm och smuts

• Perfekt för att skydda privat information vid långa resor och arbete på flygplan eller resor i 
kollektivtrafiken

Funktioner

• SKYDDA KÄNSLIGA DATA: Detta säkerhetsfilter för bärbara datorer ger effektivt skydd utanför en 30 
&deg synvinkel för att säkerställa att data på din bärbara datorskärm hålls konfidentiella på kontoret 
eller när du befinner dig på resande fot

• ENKEL ANVÄNDNING: Skaffa ett hållbart skärmskydd till din bärbara dator för att skydda mot repor, 
fingeravtryck och damm som är lätt att ta bort med magnetremsor som inte lämnar några 
permanenta rester

• REDUCERAT BLÅTT LJUS: Förutom att skydda dina data minimerar den här sekretessskärmen för 
bärbara datorer påfrestningen på ögonen genom att minska blått ljus med 40 % till 51 % när du 
arbetar under längre perioder

• HELT KOMPATIBELT: Universell passform och stör inte toppmonterade webbkameror på 15-tums 
16:9 bärbara datorer som Dell Precision M3800, Acer Aspire 5733 och HP EliteBook 840 G5 bland 
andra toppmärken

• MINSKA GLANS ELLER ÖKA KLARHET: Det vändbara sekretessfiltret håller en skarp och jämn 
bildkvalitet i alla ljusförhållanden med en antireflex matt yta och en högklassig glansig yta

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Monteringsalternativ Front of Monitor

Utseende

Färg Genomskinlig



Kabinettyp Av plast

Produktlängd 14.0 in [35.5 cm]

Produktbredd 0.1 in [2.0 mm]

Produkthöjd 8.4 in [21.3 cm]

Produktvikt 1.8 oz [52.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 15.1 in [38.3 cm]

Package Width 10.2 in [25.9 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 7.6 oz [214.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Integritetsskärm

1 - Torkduk

1 - Sats med metallremsor

1 - L-mapp

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


