
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Westfalenstraße 77 – 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone (0 23 71) 662 - 0 · Fax (0 23 71) 662 - 221
Mail durable@durable.de | durable.de

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.

Produktový list

Ochranný bezpečnostní filtr MAGNETIC 13,3'' 
Kód produktu 514357

Barva anthracite-grey

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546999166

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546999166

Hmotnost balení (brutto) 273.4 G

Země původu KR

Ocenění

Popis produktu
• Magnetická fólie na ochranu soukromí pro 13,3" obrazovky
• Ochrana citlivých dat díky omezenému pozorovacímu úhlu 60 stupňů
• Ideální pro použití na veřejnosti
• Včetně kapsy na uložení dokumentů
• Práce šetrná k očím díky matnému povrchu a redukci modrého světla
• Praktické upevnění pomocí dvou neodymových magnetů
• Chrání obrazovku před poškrábáním a prachem
• Lze použít i pro dotykové obrazovky
• Včetně hadříku z&nbsp;mikrovlákna na čištění obrazovky a&nbsp;filtru
• Kompatibilní s obrazovkami ve formátu 294 mm x 166,5 mm (š x v) / 11,6" x 6,5" (š x v)
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Produktový list

Ochranný bezpečnostní filtr MAGNETIC 13,3'' 
Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 294

Vnější výška (mm) 174.5

Množství náplně (pro) 1 Monitor(s)

Značka DURABLE

Velikost displeje 13,3''

Vhodné pro zakřivené monitory ne

Úhlopříčka obrazovky (cm) 33.78

Velikost obrazovky ŠxV (mm) 294 x 166,5

Velikost obrazovky ŠxV (palce) 11,6' x 6,5'

Tlumení modrého světla 16:09

Minimální výška okraje obrazovky pro uchycení 9

Otvor pro kameru app.yes

Způsob uchycení 2 neodymové magnety

Úhel čtení (°) 60

Povrchová úprava matný 

Tlumení modrého světla app.yes

Odolný proti poškrábání a prachu app.yes

Kompatibilní s dotykovým displejem app.yes
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