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Combination Portable Laptopslot
Veiligheid laat zich uitdrukken in cijfers

K64670EU

Productomschrijving

Bescherm uw laptop en persoonlijke informatie onderweg met het Kensington Portable Combination Laptop Lock.
De drukknop kan met één hand worden bediend voor eenvoudige installatie terwijl de Kensington TBar het slot aan
uw laptop bevestigt. De zichzelf oprollende kabel kan tot 15 cm worden uitgerekt om te worden verankerd aan een
bureau of vaste structuur, terwijl deze opgerold slechts 7,5 cm lang is en gemakkelijk kan worden meegenomen.

Features

• Bescherm uw laptop en de vertrouwelijke gegevens erop met de Portable Combination Laptop Lock. De
drukknop kan met één hand worden bediend voor eenvoudige bevestiging van de T-Bar™ aan de standaard
Kensington Security Slot™. Het slot heeft een combinatie met 4 cijfers, die op 10.000 manieren kan worden
ingesteld en die eenvoudig opnieuw is in te stellen. De zelfoprollende kabel meet maximaal 182 cm en kan tot
7,5 cm worden opgerold.

• T-Bar™ Locking Technology kan worden bevestigd aan de Kensington Security Slot™, die op de meeste laptops
aanwezig is

• Opnieuw in te stellen 4-cijferige code met 10.000 mogelijke combinaties

• De drukknop is zodanig ontworpen dat deze met één hand kan worden gebruikt om het slot te bevestigen

• De zelfoprollende koolstofstalen kabel meet maximaal 182 cm en kan tot 7,5 cm worden opgerold.

• Met het programma Register & Retrieve™ kunt u vergeten codes eenvoudig opzoeken

• Wordt bevestigd aan een laptop via de Kensington-beveiligingsbevestiging die op 99% van alle laptops te vinden
is

Specificaties

• Beheer van sloten Standaard

• Geschikt voor Laptops

• Kabelconstructie 7x7

• Kabel Beveiligingslus, Kabelhuls

• Kabellengte (ft/m) 6/1.8

• Kabeldiameter (mm) 3.5

• Kleur Grijs

• Type slot Combinatie

Informatie Retailverpakking

Diepte 176mm
Breedte 142mm
Hoogte 36mm
Bruto gewicht 0.15kg
UPC# 5028252308861
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 206mm
Breedte 162mm
Hoogte 213mm
Bruto gewicht 1.00kg
UPC# 5028252308878
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Garantieperiode 24


