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Uitvinder en innovator  
van specialistische oplossingen 

Niet alle organisaties zijn hetzelfde en dat geldt ook voor 

onze sloten.

We begrijpen dat verschillende organisaties verschillende 

behoeften hebben en dat één slot niet precies voldoet 

aan alle vereisten die IT-beheerders stellen voor de fysieke 

beveiligingsoplossingen voor verschillende apparaten in 

verschillende omgevingen. 

Dit is de reden dat we een assortiment aan sloten bieden. En 

niemand kan meer specialistische oplossingen bieden dan wij.

Bekijk ons volledig assortiment:

www.kensington.com/securitylocks

Neem contact op met onze beveiligingsadviseurs:

www.kensington.com/locks

www.kensington.com/securitylocks%20
www.kensington.com/locks
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Welke typen sloten

bieden wij? 
Sleutelsloten 
Bieden de hoogste beveiliging dankzij een ongekend groot aantal 

sleutelvariaties.

Combinatiesloten 
Door de afwezigheid van sleutels worden combinatiesloten als het 

meest gebruiksvriendelijk beschouwd.

Draagbare sloten 
Omdat het bepaald niet prettig is met lege handen van een 

zakenreis terug te komen.

Tabletoplossingen 
Kasten en standaarden voor iPads van elke generatie.

Op maat gemaakte sloten 
Persoonlijke configuraties met sleutels of combinatiecodes die 

speciaal voor uw organisatie zijn gemaakt.

Twin-sloten 
Doordat met twin-sloten twee items, bijvoorbeeld een monitor en een 
laptop, met één sleutel worden beveiligd, hebben twin-sloten op veel 
kantoren de voorkeur.

Sloten voor meerdere apparaten 
Wanneer er meer moet worden beveiligd, bijvoorbeeld bedrade 

randapparatuur, zijn oplossingen voor meerdere apparaten zoals 

de vergrendelkit voor desktop en  

randapparaten een uitstekende keuze.
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Assortiment sleutelsloten

MiniSaver, MicroSaver DS, MicroSaver en ClickSafe 

MiniSaver™ 
Geoptimaliseerd voor Ultrabooks <12 mm dik
MiniSaver is geschikt voor de gewone Kensington- en 

de Kensington Mini-beveiligingsaansluiting. Door het 

externe ontwerp zit de Cleat de andere kabels niet in 

de weg. 

Kleinste slothoofd: 9 mm

MicroSaver® DS
Geschikt voor de dunste laptops
Het praktisch ondoordringbare, schijfvormige 

vergrendelingsmechanisme met sleutels biedt in 

combinatie met een geavanceerd kabelontwerp 

een nog betere beveiliging. En met het draaiende, 

kleine slothoofd en de draaiende kabel kunt u het 

mechanisme eenvoudig bevestigen.

Kleinste slothoofd: 12,7 mm

ClickSafe® 
Ontworpen om de laptop op eenvoudige manier 
te vergrendelen
Het sterkste en gemakkelijkst te gebruiken sleutelslot 

dat voor veiligheid zorgt. Vergrendelen in één beweging 

zonder sleutel: de rol van medewerkers bij het beveiligen 

van uw apparatuur is eenvoudig. 

Kleinste slothoofd: 12,7 mm

MicroSaver® 
Het originele slot voor laptops en pc's
De T-Bar™-vergrendelingstechnologie en de carbonstalen 

kabel zorgen voor een eenvoudige, snelle bevestiging en 

het is bijna onmogelijk het slot te saboteren zodat uw 

eigendommen veilig zijn.

Kleinste slothoofd: 19,2 mm
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MiniSaver™

K67890WW

• Professionele beveiliging voor de 
dunste mobiele apparaten van de 
leider in de industrie

• Dankzij de drukknop kan de Cleat 
eenvoudig met één hand in de 
Kensington- en Kensington Mini-
beveiligingsaansluiting worden 
geplaatst en vergrendeld

• De kabel kan draaien en roteren 
voor een grotere bewegingsvrijheid 
en om lastige hoeken te elimineren

ClickSafe® & 
ClickSafe® Ultra 

K64637WW - 5 mm dik 
K64964WW - 10 mm dik 
 
• Supersterke stalen kabel van 

1500 mm biedt de sterkste 
fysieke beveiliging op de markt

• Het ClickSafe®-slothoofd heeft 
een draaipunt van 180° en roteert 
volledig 360° rond de kabel, voor 
flexibiliteit en gebruiksgemak

• Met het kleine slothoofd van 
12,7 mm bent u verzekerd van 
compatibiliteit met dunne laptops

5 10 1500

MicroSaver® DS

K64994EU

• Met het draaiende slothoofd 
en kabel kan het slot eenvoudig 
worden aangesloten en verwijderd

• Inclusief attractieve 
K-aansluitingsadapter voor 
MacBook® Air en Ultrabooks® 
zonder K-aansluiting

• Praktisch ondoordringbaar 
schijfslot

5 1800

MicroSaver® 

64020 - 5,3 mm dik 
K67723US - 8 mm dik 

• Hidden Pin™-technologie zorgt 
ervoor dat cilindrische sloten 
niet kunnen worden geforceerd, 
met het hoogst mogelijke 
beschermingsniveau

• Via de Tamper Evident™-
technologie wordt u 
gewaarschuwd dat iemand heeft 
geprobeerd uw apparaat te stelen 

• Anti-Shear™-technologie 
geeft bescherming tegen het 
binnendringen met kracht

5,3 8 1800
18005
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Op maat gemaakte beveiligingsoplossingen met sleutels 
Ideaal voor IT-afdelingen die on-site ondersteuning bieden

Master Keyed
Beheerderstoegang met gebruikerssleutels.

Ideaal voor:
On-site systeembeheerderscontrole met 

gebruikerstoegang.

Gebruiker:
Ontvangt een persoonlijke sleutel (en een 

reservesleutel).

Systeembeheerder:
Heeft een mastersleutel om alle sloten te 

openen*

Met identieke sleutels
Alle sleutels passen op alle sloten.

Ideaal voor:
On-site controle voor gedeelde 

werkomgevingen met groot onderling 

vertrouwen, zoals laboratoria.

Gebruiker:
Beschikt over een eigen sleutel (en een 

reservesleutel). De sleutel is identiek aan 

alle andere gebruikerssleutels. 

Systeembeheerder:
Beschikt over dezelfde sleutel als alle 

andere gebruikers van een slot.

Like Keyed
Alleen toegang voor beheerders.

Ideaal voor:
Ultieme on-site controle door beheerder.

Gebruiker:
Beschikt niet over een individuele sleutel. 

Systeembeheerder:
Eén mastersleutel voor alle sloten.*

*Extra mastersleutels kunnen worden bijbesteld
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Geserialiseerde combinatieoplossingen en 
combinatieoplossingen met mastercode
Ideaal voor externe ondersteuning en beheer

Geserialiseerde 
combinatiesloten
Niet opnieuw instelbare 

combinatiecodesloten.

Ideaal voor:
Off-site controle door systeembeheerder 

zonder sleutels, met gebruikerstoegang.

Gebruiker:
Wordt geïnformeerd over de slotcode.

Systeembeheerder:
Toegang tot geregistreerde combinatiecode 

via kensington.com/register&retrieve.

Combinatiesloten met 
mastercode
Door de gebruiker in te stellen combinatieslot 

met toegang voor de systeembeheerder

Ideaal voor:
Off-site controle door systeembeheerder 

zonder sleutels, met individuele 

gebruikerstoegang.

Gebruiker:
Kan een eigen gemakkelijk te onthouden 

code instellen.

Systeembeheerder:
Heeft de mogelijkheid de combinatiesloten 

te openen met behulp van ComboGenie.

ComboGenie voor 
combinatiesloten met mastercode

ComboGenie biedt tweezijdige verificatie.

Hierdoor kunnen beheerders met zowel 

de ComboGenie als de beheerderscode 

de combinatie van alle beheerde sloten 

achterhalen.
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PC

Handleiding voor het kiezen van een slot met sleutels

.

Heeft iemand anders dan de 
eigenaar van het slot een sleutel 
nodig om het slot te openen?

Hebt u een tweede draagbaar slot 
nodig waarbij u dezelfde sleutel 
kunt gebruiken als bij uw hoofdslot?

Heeft de eigenaar van het 
slot een eigen sleutel nodig

Moet de sleutel van de sloteigenaar ook 
andere sloten kunnen openen die door 
collega's worden gebruikt?

Wij adviseren een 
Keyed Different-slot

Wij adviseren een programma 
met Single Keyed-sloten

Wij adviseren een programma 
met Master Keyed-sloten

Wij adviseren een programma 
met Like Keyed Custom-sloten

Wat wilt u vergrendelen?

Wilt u kunnen vergrendelen 
zonder sleutels?

Wilt u kunnen vergrendelen 
zonder sleutels?

Wilt u meer dan 2 items of bedrade 
randapparaten kunnen beveiligen?

ClickSafe 
Anywhere-pakket 

Dit pakket bevat een 
standaardslot en een 
draagbaar slot met 
één paar sleutels 
waarmee beide sloten 
kunnen worden 
geopend.

MiniSaver®-slot 

Doordat de behuizing 
van het slot zich 
op afstand van het 
apparaat bevindt, 
houdt u ruimte 
rondom poorten en 
aansluitingen voor 
eventuele accessoires.

MicroSaver® DS-sloten 

Micro DS-sloten hebben 
een compact slothoofd 
dat speciaal is ontworpen 
voor gebruik met dunne 
Ultrabooks.

ClickSafe-slot 

ClickSafe-sloten bieden 
de sterkste bevestiging 
aan uw apparaat en 
worden eenvoudig met 
één klik bevestigd om een 
apparaat te beveiligen.

MicroSaver®-slot 

MicroSaver-sloten 
behoren met hun 
originele, door Kensington 
uitgevonden T-BarTM-
vergrendelingsmechanisme 
tot de meest betrouwbare 
sloten ter wereld.

Vergrendelkit voor desktop 
en randapparaten 

Dit slot heeft drie 
vergrendelingskoppen, 
zodat u uw pc en monitor 
en een printer of vaste 
schijf met één sleutel kunt 
vergrendelen.

NEE

NEE

NEE

NEE NEE NEE

NEE

JA

JA

JA

JA

JAJA

JA

ULTRABOOK LAPTOP PC
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Handleiding voor het kiezen van een combinatieslot 

s

NEEJA

NEEJA

Letters Cijfers

Sloten met mastercode 

Deze combinatiesloten 
kunnen door de sloteigenaar 
aan de persoonlijke 
voorkeuren worden 
aangepast, maar ook worden 
geopend door een beheerder 
met een tweezijdige 
verificatie.

Geserialiseerd slot 

Geserialiseerde sloten 
hebben een combinatiecode 
die niet opnieuw kan 
worden ingesteld. De 
code voor elk slot wordt 
verkregen door een 
unieke registratiecode 
te registreren bij 
www.kensington.com/
register&retrieve.

WordLockTM 

Bij het WordLock-
combinatieslot worden 
letters in plaats van cijfers 
gebruikt. Sommige mensen 
vinden het gemakkelijker 
een woord te onthouden 
dan cijfers.

ClickSafe®-slot 

ClickSafe-sloten bieden de 
sterkste bevestiging aan 
uw apparaat en worden 
eenvoudig met één klik 
bevestigd om een apparaat 
te beveiligen. U hoeft 
daarom niets aan de 
achterkant van uw hardware 
te doen, een plek die moeilijk 
bereikbaar kan zijn.

Combinatieslot 

ComboSaver-sloten behoren 
met hun door Kensington 
uitgevonden T-BarTM-
vergrendelingsmechanisme 
tot de meest betrouwbare 
combinatiesloten ter wereld. 
Bij elk slot kan er uit diverse 
typen kabels worden gekozen.

Moet iemand anders dan de primaire gebruiker 
van het slot het slot kunnen openen?

Moet de primaire gebruiker van het slot de 
combinatiecode kunnen resetten?

Aan welk type code geeft u de voorkeur?
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Register&Retrieve™- 
service voor beheer van sleutels en combinatiecodes

Met onze Register & Retrieve™-slotregistratiesuite worden beheerders in staat gesteld zelf hun 

slotprogramma's te beheren en personeel te laten profiteren van de ondersteunende diensten van 

Kensington, zonder eerst contact te hoeven opnemen met een IT-beheerder.

Individuele gebruikers kunnen:
•	 Vervangende	sleutels	bestellen.

•	Opgeslagen	combinatiecodes	ophalen.

•	 Contactgegevens	bijwerken.

Beheerders kunnen:
•	 Sloten individueel of en masse registreren, sloten toewijzen aan 

individuen of locaties.

•	 Sleutelcodes	en	combinatiecodes	opslaan.

•	 Sloten	in	groepen	beheren.

•	 Accounttoegang	delen	met	andere	beheerders.

•	 Verzoeken	van	gebruikers	om	vervanging	van	sleutels	

goedkeuren of vooraf goedgekeurde bestellingen toestaan.

•	 Toegang	verkrijgen	tot	geserialiseerde	slotcodes.

•	 E-mails	over	slotimplementaties	naar	gebruikers	versturen.

•	 Sloten	opnieuw	toewijzen	aan	nieuwe	gebruikers.
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Register&Retrieve™  
online slotenbeheer 

1. Bekijk toegewezen of niet-toegewezen sloten in de groep. 

2.  Voeg meer sloten aan een groep toe met de functie 'EEN SLOT 

TOEVOEGEN'.

3.  Download een csv-bestand met alle slotgegevens voor de 

groep.

4.  Bekijk de basisgegevens voor elk slot in de groep.

5.  Klik door om de details over het slot en de toewijzing ervan te 

bekijken of te bewerken.

6. Geef de typen gegevens op die u voor uw sloten bewaard, 

door aangepaste labels te bewerken.

1.

2.
3.

5.4.

6.



Stel onze beveiligingsdeskundigen een vraag:
www.kensington.com/locks
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