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NanoSaver™ draagbaar laptopslot met sleutel

Onderdeelnummer:  K66640WW
UPC-code: 8589666640

Het NanoSaver™ draagbare slot van Kensington is speciaal ontworpen voor de Kensington Nano Security 
SlotTM en is uitgegroeid tot de professionele standaard voor het beveiligen van ultradunne apparaten. Naast 
de innovatieve Kensington Nano Security Slot™ en Kensingtons sleutelsysteem met Hidden Pin™-technologie 
is er nu het NanoSaver draagbare slot voor de beveiliging van de volgende generatie laptops en tablets. 
Het Nanoserver draagbare slot biedt dezelfde kwaliteit en sterkte als de wereldberoemde MicroSaver®- en 
MicroSaver® 2.0-sloten en biedt bovendien een innovatieve apparaatbeveiliging.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Stevig slothoofd met Cleat™-vergrendelingstechnologie kan worden bevestigd aan de Kensington Nano 
Security Slot die op ultradunne laptops en tablets te vinden is voor compromisloze beveiliging 

• Hidden Pin™-technologie is compatibel met de nieuwste Kensington-sloten en bevat gepatenteerde anti-
lockpicking-technologie, als onderdeel van onze robuuste beheersoplossingen voor op maat gemaakte 
sleutels van 5 mm met onder andere de opties met mastersleutel (K66641M), met supervisorsleutel 
(K66641S) en met identieke sleutels (K66641L)

• Zelfoprollende staalkabel meet maximaal 2,3 m of kan tot 10 cm worden opgerold om eenvoudig mee te 
nemen, en voorkomt en weerstaat doorsnijdpogingen

• De draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan de laptop

• Register & Retrieve™ biedt gratis en veilig vervangen van sleutels op basis van de cloud

• Gecontroleerd en getest op toonaangevende standaards in de sector voor torsie/trekkracht, vreemde 
voorwerpen, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere omgevingsomstandigheden
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Technische specificaties

SYSTEEMVEREISTEN

• Ondersteunde systemen: Elk systeem met een Kensington Nano Security Slot

PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen slothoofd: 

 { Diameter: 10 mm

 { Lengte: 22 mm

• Afmetingen kabel: 

 { Diameter: 5 mm

 { Lengte (uitgerekt):  2,28 m

AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: Polybag

• Afmetingen verpakking: 

 { Diepte: 18 mm

 { Breedte: 203 mm

 { Hoogte: 254 mm

• Gewicht verpakking: 0,2 kg

• Inhoud verpakking:

 { Eén NanoSaver draagbaar slot

 { Twee sleutels

 { Eén instructiehandleiding

 { Garantie

• Hoofddoos: 25 stuks

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: Taiwan

• Certificeringen en compliance: REACH, WEEE, RoHS

• Garantie: 5 jaar beperkte garantie - wereldwijd

SPECIALE OPMERKINGEN

• Multiple SKUs

 { Met mastersleutel (K66641M)

 { Met identieke sleutels (K66641L)

 { Met supervisorsleutel (K66641S)
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Twee sleutelsHidden Pin™-technologie 

2,28 m zelfoprollende 
staalkabel 


