
 

 

Subject: InvisibleShield lancerer skærmbeskyttelse til den nye iPhone Xs/Xs Max/XR, som 
beskytter mod blåt højenergilys    
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InvisibleShield lancerer Glass+ VisionGuard til Apple iPhone Xs, iPhone Xs Max og iPhone 
XR 
Glass+ VisionGuard beskytter øjnene mod blåt højenergilys uden at forvrænge farver eller 
skarphed  
 
InvisibleShield, førende i verden inden for skærmbeskyttelse og en ZAGG-virksomhed, lancerer 
Glass+ VisionGuard til Apples nye iPhone Xs, iPhone Xs Max og iPhone XR. VisionGuard er 
udstyret med effektiv EyeSafe-teknik, som bortfiltrerer en del af det skadelige, blå højenergilys fra 
skærmen, men samtidig bevarer farverne og skarpheden.   
 
Anvendelsen af digitale enheder stiger, hvilket gør at vi i stadig større grad udsættes for blåt 
højenergilys.  Blåt højenergilys er belastende for øjnene, og forårsager tørre, irriterede øjne, 
søvnproblemer, forringet syn og for tidligt ældede øjne, særligt hos børn. 
 
Ifølge Nielsen tilbringer den gennemsnitlige voksne person mere end 9 timer om dagen foran en 
skærm*. Ifølge Vision Council blinker et menneske gennemsnitligt 18 gang i minuttet. Når vi ser på 
digitale billedskærme falder blinkefrekvensen, hvilket forårsager tørre, kløende og irriterede øjne – 
symptomer som er tegn på, at øjnene er blevet overanstrengte. Blåt højenergilys trænger dybere 
ind i øjet, hvilket kan give skader på nethinden.  Forskningen viser, at der findes en sammenhæng 
mellem blåt lys og synsproblemer på længere sigt, eksempelvis aldersforandringer i den gule plet 
(makuladegeneration) samt grå stær, som er almindelige årsager til nedsat syn.     
 
Glass+ VisionGuard – med et effektivt EyeSafe-lag – filtrerer billedskærmens skadelige 
højenergilys fra og giver den stærke beskyttelse, som InvisibleShield er blevet kendt for.  Ion 
Matrix™-teknikken forstærker Glass+ VisionGuard på molekyleniveau, men bevarer samtidig 
skærmens glaslignende fornemmelse og giver en fuldt dækkende beskyttelse med glimrende 
touchfunktion og skarphed.  
 
– Vi anvender mobile enheder i næsten alle livssituationer; vi sender tekstbeskeder til familie og 
venner, svarer på e-mails på jobbet, anvender sociale medier og bruger underholdning.  Når vi 
tilbringer så meget tid foran skærme, går det ud over vores øjne.   InvisibleShield Glass+ 
VisionGuard er udformet til at filtrere skadeligt blåt lys fra uden at påvirke farve og skarphed, siger 
Gavin Slevin, General Manager, ZAGG International.  
 
Glass+ VisionGuard indgår i en komplet suite af InvisibleShield-skærmbeskyttelse til iPhone X, Xs, 
iPhone Xs Max og iPhone XR inklusive den nye InvisibleShield Glass+ Anti-Glare, med en mat 
overflade, som forhindrer lysrefleks i skærmen og samtidig giver et robust lag uden fingeraftryk. 
Det nye InvisibleShield-sortiment omfatter også skærmbeskyttelsen HD Ultra, Glass Curve, Glass+ 
og Glass+ Privacy samt 360 Protection Case og Case-bundling.   
 
Mere information om hele vores skærmbeskyttelsessortiment til de nye iPhone X findes på 
www.InvisibleShield.com.  
 
Pris og tilgængelighed        
Skærmbeskyttelsen Glass+ VisionGuard vil kunne fås hos forhandleren Elgiganten i oktober samt 
udvalgte forhandlere senere på efteråret til en pris på 249 kroner.  
 
Også disse skærmbeskyttelser kan fås i denne måned på InvisibleShield.com samt hos udvalgte 
forhandlere af iPhone Xs, iPhone Xs Max og iPhone XR:   

• Glass+ Anti-Glare - 249 kroner.  



 

 

• HD Ultra - 149 kroner.  

• Glass Curve - 249 kroner. 

• Glass+ - 179 kroner.  

• Glass+ Privacy - 249 kroner.  

• 360 Protection Case - 149 kroner.  

• 360 Protection Glass og Case-bundling - 359 kroner.  
 
Produktvideo Glass+ VisionGuard  
https://youtu.be/nZYNuMxdRDM 
 
Pressebilleder   
https://www.dropbox.com/sh/yfs9sxubf3xircw/AADCpNyG673cqABnd-FdzAMra?dl=0 
 
Garanti 
Som altid er InvisibleShields skærmbeskyttelse dækket af en brancheførende begrænset 
levetidsgaranti hvilket betyder, at vi erstatter din skærmbeskyttelse, hvis den går i stykker eller 
bliver slidt op i løbet af enhedens levetid.   Mere information findes på ZAGG.com.  Med mere end 
165 millioner solgte skærmbeskyttelser verden over er InvisibleShield den bedst sælgende 
skærmbeskyttelse til smartphones i USA.  InvisibleShield er blevet branchestandard for 
skærmbeskyttelse. For at få mere information og testeksempler, kontakt venligst:  
 
For yderligere oplysninger, kontakt venligst: 
Gabriel Kjellén 
Country Manager, Nordics, ZAGG International  
Tel: +46 709 580 200 
Email: gabriel.kjellen@zagg.com 
 
Om InvisibleShield 
InvisibleShield er en verdensførende aktør inden for skærmbeskyttelse med over 165 millioner 
solgte skærmbeskyttere i hele verden.  Med sin førsteklasses, militærklassificerede 
skærmbeskyttelse giver InvisibleShield kunderne mulighed for at anvende deres enheder uden at 
bekymre sig ridsede, revnede eller knuste skærme. InvisibleShield har hovedsæde i Utah og har 
aktiviteter i USA, Irland og Kina.  InvisibleShield-produkterne kan fås i hele verden hos førende 
forhandlere.   
 
Om ZAGG Inc 
ZAGG Inc (NASDAQ: ZAGG) er en globalt førende virksomhed inden for tilbehør og teknik, som 
muliggør en mobil livsstil. Virksomheden har en prisbelønnet produktportefølje, som omfatter 
skærmbeskyttelse, løsninger til strømforsyning, mobile tastaturer, social teknologi og individuelle 
lydløsninger og sælges under varemærkerne ZAGG, mophie, InvisibleShield, samt IFROGZ.       
ZAGG har aktiviteter i USA, Irland og Kina.  For at få mere information, besøg virksomhedens 
websider:  www.zagg.com og www.mophie.com  
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