Monitor privacy filter - universeel - 24"
Productcode: PRIVSCNMON24

Het privacyscherm kan eenvoudig worden bevestigd en verwijderd. Bevestig het 24 in privacyscherm
gewoon aan uw scherm met behulp van de zelfklevende strips of schuifmontagelipjes. Dit privacy filter
is ook omkeerbaar. De matte kant biedt u minder glinstering en de glanzende kant van het
privacyscherm geeft u meer helderheid.
Het privacyscherm voor desktopschermen is een geweldige investering wanneer u uw privacy wilt
beschermen. Het is een comfortabele en voordelige manier om uw geheime informatie, intellectuele
eigendom of andere belangrijke gegevens te beschermen. U hoeft zich geen zorgen meer te maken
terwijl u op kantoor of op een openbare plaats werkt, omdat u weet dat uw scherm is beveiligd dankzij
de +/-30° privacy-kijkhoek.
De privacy film is ontworpen voor het minimaliseren van blauw licht (390 nm~480 golflengte),
waardoor uw ogen vermoeid kunnen raken en slaappatronen kunnen worden verstoord.
StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie,
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.
Deze PRIVSCNMON24 is TAA conform en heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Bescherm geheime informatie, intellectuele eigendom of andere belangrijke gegevens als u op
kantoor werkt
• Bescherm uw scherm tegen stof en vuil
• Behoud de privacy in artsenpraktijken, advocatenkantoren en banken

Eigenschappen
• Voorzien van een +/-30° privacy-kijkhoek
• Met behulp van de lipjes aan de zijkant kan het privacyscherm eenvoudig worden verwijderd of
tussen mat en glanzend worden geschakeld
• Kies tussen glanzende of matte afwerkingen om glinstering en vingerafdrukken te verminderen
• Geeft schermen met een breedte-/hoogteverhouding van 16:9 een extra duurzame
beschermingslaag tegen stof en krassen
• TAA-conform voor GSA Schedule aankopen

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Montage-opties

Front of Monitor

Kleur

Transparant

Type behuizing

Kunststof

Lengte product

11.8 in [29.9 cm]

Breedte product

20.9 in [53.1 cm]

Hoogte product

0.1 in [2.0 mm]

Gewicht product

3.5 oz [98.0 g]

Package Length

14.6 in [37.0 cm]

Package Width

24.0 in [61.0 cm]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinform
atie

Package Height

0.2 in [4.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

14.6 oz [414.0 g]

Meegeleverd

Privacyscherm

Wat wordt er
meegeleverd

Set van zelfklevende strips
Set schuifmontagelipjes
Wiping Cloth
Verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

