
Sekretessfilter för 21-tums datorskärm - Säkerhetsfilter för datorskärm - Skyddsfilm 
som reducerar blått ljus - 16:9 widescreen - Matt/blank - +/- 30 grader

Produkt ID: PRIVSCNMON21

Detta sekretessfilter för bildskärmar är enkelt att fästa och ta bort. Fäst bara det 21,5 tum stora 
sekretessfiltret  på din skärm med hjälp av självhäftande remsor eller ramfästen. Detta sekretessfilter 
är även vändbart. Den matta sidan reducerar reflexer och den blanka sidan ger ökad tydlighet. Detta 
sekretessfilter för bildskärmar är enkelt att fästa och ta bort. Fäst bara det 21,5 tum stora 
sekretessfiltret på din skärm med bildförhållande 16:9 med hjälp av självhäftande remsor eller 
ramfästen. Detta sekretessfilter är även vändbart. Den matta sidan reducerar reflexer och den blanka 
sidan ger ökad tydlighet. Sekretessfiltret är också enkelt att rengöra när det tagits bort från din 
skärm.

Detta sekretessfilter för stationära skärmar är en god 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. Du kan känna dig säker när du arbetar på kontoret eller i 
offentliga miljöer eftersom du vet att din skärm är skyddad inom 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 PRIVSCNMON21 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.



Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Håll sekretessbelagd information, immateriell egendom eller andra viktiga data skyddade mot insyn 
vid arbete på kontoret

• Skydda skärmen mot damm och smuts

• Upprätthåll sekretessen på läkarmottagningar, advokatbyråer och banker

Funktioner

• SKYDDA KÄNSLIGA DATA: Det här sekretessfiltret för bildskärmen ger integritet utanför +/-30&deg 
betraktningsvinkel från mitten av din 16:9 21-tums bredbildsskärm, vilket gör att data på 
skrivbordsskärmen hålls konfidentiell

• ENKEL ANVÄNDNING: Sätt fast sekretessfiltret direkt på skärmen med limremsor utan rester, eller 
skjut filtret över skärmen med hjälp av medföljande monteringsflikar på sidan - Extra limremsor och 
monteringsflikar (MON-PRIVACY-SCREEN-K) säljs separat

• REDUCERAT BLÅTT LJUS: Förutom att skydda dina uppgifter minimerar detta sekretessfilter för 
datorskärmar den digitala ögonbelastningen när du arbetar under längre perioder genom att minska 
blått ljus med 40 % till 51 %

• HÅLLBAR OCH MÅNGSIDIG: Flexibla dubbla monteringsalternativ som passar olika bildskärmar för 
att tillföra en hållbar skyddsfilm på skärmen som skyddar mot repor, fingeravtryck och damm

• MINSKA GLANS ELLER ÖKA KLARHET: Vändbart sekretessfilter till datorskärmar som upprätthåller 
en skarp och jämn bildkvalitet i alla belysningar med en antireflexbehandlad matt yta eller en blank 
yta med högre tydlighet

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

Monteringsalternativ Front of Monitor

Utseende

Färg Genomskinlig

Kabinettyp Av plast

Produktlängd 18.7 in [47.6 cm]



Produktbredd 0.1 in [2.0 mm]

Produkthöjd 10.6 in [26.8 cm]

Produktvikt 2.8 oz [80.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 24.0 in [61.0 cm]

Package Width 14.6 in [37.0 cm]

Package Height 0.2 in [4.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 14.0 oz [396.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Integritetsskärm

1 - Sats med självhäftande remsor

1 - Sats med ramfästen

1 - Torkduk

1 - Snabbstartsguide

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


