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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Karta produktu

Filtr prywatyzujący MAGNETIC 15.6'' 
sprawdź kartę 514657

Kolor antracytowy/szary

Jednostka sprzedaży sztuka

zestaw ściereczek 4005546999241

Ilość jedn. sprzedaży 1 Sztuka

nie 4005546999241

typ jednostki magazynowej 285 G

okładka/okładki KR

ściereczki

Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary
• Magnetyczny filtr prywatyzujący na ekrany o przekątnej 15,6”
• Ochrona wrażliwych danych dzięki ograniczonemu kątowi, pod którym widoczny jest ekran (60 stopni)
• Produkt idealny do korzystania w przestrzeniach publicznych
• Włącznie z teczką do przechowywania
• Przyjazny dla oczu podczas pracy dzięki matowej powierzchni i ograniczeniu emisji światła niebieskiego
• Praktyczne mocowanie z wykorzystaniem dwóch magnesów neodymowych
• Chroni ekran przed zadrapaniami i pyłem
• Produkt kompatybilny także z ekranami dotykowymi
• W zestawie ściereczka z mikrofibry do czyszczenia ekranu i filtra
• Produkt kompatybilny z ekranami o rozmiarze 345 mm x 194 mm (szer. x wys.) / 13,6” x 7,6” (szer. x wys.)
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Karta produktu

Filtr prywatyzujący MAGNETIC 15.6'' 
Certyfikat Blue Angel

Szerokość zewnętrzna (mm) 345

Wysokość zewnętrzna (mm) 203

Ilość wypełnienia/Ilość wypełnienia dla 1 Monitor(s)

Marka DURABLE

Rozmiar ekranu 15,6''

Możliwość mocowania na ekranach zakrzywionych nie

Przekątna ekranu (cm) 39.62

Wymiary ekranu szer. x wys. (mm) 345 x 194

Wymiary ekranu szer. x wys. (w calach) 13,6' x 7,6'

Format obrazu 16:09

Minimalna wysokość ramy ekranu 9

Wycięcie na kamerę tak

Sposób mocowania 2 magnesy neodymowe

Kąt widoczności ekranu (°) 60

Rodzaj wykończenia powierzchni matowa

Redukcja emisji niebieskiego światła tak

Zabezpieczenie przed kradzieżą tak

Kompatybilność z ekranem dotykowym tak
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