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SafeDome™ Secure - ClickSafe® Keyed Slot voor iMac®

K64962EUA

Productomschrijving

Een computer zo stijlvol als de iMac® verdient een even elegant slot. De Kensington SafeDome® Secure heeft een
koepelontwerp dat uitstekend aansluit bij de vormgeving van de iMac. Maar SafeDome is meer dan alleen maar
mooi. Het is voorzien van het revolutionaire ClickSafe®-slot dat in één klik wordt aangesloten op onze Ultra-kabel
voor het hoogste niveau van beveiliging in publieke omgevingen. SafeDome helpt ook uw bureau georganiseerd te
houden door ook uw iMac-accessoires, zoals uw muis, toetsenbord en andere randapparatuur te beveiligen tegen
diefstal.

Het SafeDome-slot is slim ontworpen om de beveiliging te maximaliseren en tegelijk de eigenschappen te
behouden die u zo waardeert aan uw iMac. U sluit het gemakkelijk aan door de flexibele plaatsingspositie en er
hoeft niets aan het werkstation te worden veranderd. Het beste van dit alles is dat bij de SafeDome alle
schermaanpassingsfuncties behouden blijven.

De SafeDome wordt geleverd met alles wat u nodig hebt om een iMac en randapparatuur te beveiligen en kan in
enkele minuten worden gemonteerd. Draai de kabel gewoon rond een tafelpoot of een ander vast punt, klik de kop
van het slot op het ClickSafe-anker en uw iMac is beveiligd. Dankzij de Kensington SafeDome is beveiliging van
uw iMac een mooi ding.

Features

• Het koepelvorvormige ontwerp sluit perfect aan bij de vormgeving van de iMac

• Het ClickSafe®-slot kan in slechts één klik worden aangesloten: geen sleutels en geen gedoe

• De Ultra-kabel biedt het hoogste niveau van beveiliging

• Het slot is eenvoudig te positioneren en te bevestigen

• Het moderne koepelvormige ontwerp wordt stevig op de standaard van de iMac aangesloten

• Ingebouwd kabelmanagement voor de beveiliging van iMac-accessoires

• De iMac blijft volledig verstelbaar

• Compatibel met iMac-modellen vanaf 2010 en later

Specificaties

• Beheer van sloten Standaard

• Geschikt voor Desktopcomputers

• Kleur Zilver

• Eigenschappen ClickSafe-ankerpunt

• Type slot Like Keyed

• Mijn apparaat iMac

• Schermgrootte 21"/53.4cm, 27"/68.5cm

• Type sleutel Ronde sleutel

Informatie Retailverpakking

Diepte 207mm
Breedte 183mm
Hoogte 76mm
Bruto gewicht 1.21kg
UPC# 5028252389150
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 400mm
Breedte 380mm
Hoogte 245mm
Bruto gewicht 12.78kg
UPC# 5028252389167
Eenheid Hoeveelheid 10


