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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.

Termék adatlap

Betekintésvédő fólia MAGNETIC 13.3" 
Cikkszám 514357

Szín anthracite-grey

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546999166

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546999166

Bruttó súly 273.4 G

Származási ország KR

Díjak

Termékleírás
• Mágneses betekintésvédő fólia 13,3"-os képernyőkhöz
• 60 fokban korlátozza a betekintést, így megvédi a bizalmas adatokat attól, hogy illetéktelenek leolvássák&nbsp;
• Ideálisan használható nyilvános helyen
• A tárolásra szolgáló dokumentumtárolóval együtt
• Kíméletes munkavégzést biztosít a szem számára, mivel matt felületet biztosít, valamint csökkenti a kék fény kibocsátást is.
• Két Neodym mágnessel praktikusan rögzíthető
• Megvédi a képernyőt a karcolásoktól és a portól
• Érintőképernyőkhöz is használható
• A képernyő és a szűrő tisztítására szolgáló mikroszálas törlőkendővel együtt
• Kompatibilis 294 mm x 166,5 mm (szé x ma) / 11,6” x 6,5" (szé x ma) formátumú képernyőkkel kompatibilis
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Termék adatlap

Betekintésvédő fólia MAGNETIC 13.3" 
Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 294

Külső magasság (mm) 174.5

Kapacitás 1 Monitor(s)

Márka DURABLE

Kijelző mérete 13.3''

Ívelt monitorokhoz használható nem

Képernyő átló (cm) 33.78

Képernyő méret SZ x M (inch) 294 x 166,5

Képernyő méret SZ x M (inch) 11.6' x 6.5'

Képernyő képaránya 0,672916667

Minimális képernyő magasság (mm) a termék rözgítéséhez 9

Kamera kivágás igen

Rögzítés típusa 2 neodym mágnes

Olvasási szög (°) 60

Felület kivitele matt

Csökkenti a kékfényt igen

Karc-/por védelem igen

Érintőképernyő kompatibilis igen
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