
Monteringsfäste för dockningsstation
Artikelnummer: K34050WW  |  UPC-kod: 085896340508

Montera din väg 
till ett prydligare 
skrivbord.

Möjliggör ett prydligare och mer organiserat skrivbord med 

Kensingtons monteringsfäste för dockningsstation. Med mångsidiga 

monteringsalternativ för dagens moderna kontor och stöd för 

alla Kensingtons Zero Footprint-kompatibla dockningsstationer. 

Maximera skrivbordsytan och minimera kabeloredan på skrivbordet 

genom att fästa din dockningsstation i baksidan på din bildskärms 

stativ eller arm eller kläm fast den på en båsvägg, en monitorstolpe, 

kanten på skrivbordet eller på en annan yta. Idealisk för ergonomiska 

arbetsstationskonfigurationer med fokus på att minska oredan för att 

öka produktiviteten och effektiviteten. 

• Zero Footprint-montering – Maximera skrivbordsytan och minska 

kabeloredan på skrivbordet genom att montera din dockningsstation. 

• Mångsidiga monteringsytalternativ – Justerbar klämma fästes 

enkelt i en båsvägg, ett monitorstativ eller en monitorarm, kanten på 

skrivbordet eller på en annan yta för maximal monteringsflexibilitet. 

• Fyra placeringsalternativ – Kan monteras upp, ned, vänster 

eller höger för att anpassa sig till olika dockningsstationer och 

arbetsstationskonfigurationer. 

• Betrodd Kensington-kompatibilitet – Fungerar med en växande lista 

över Kensingtons prisbelönta dockningsstationer, inklusive SD5550T, 

SD5200T, SD4900P, SD4800P, SD4700P, SD3650, SD3600, SD2400T och 

SD2000P.

Produktdatablad
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Produktblad

66,9 mm (12,6 tum)

121,3 mm (4,8 tum)

Klämjusteringar
30 mm–70 mm (1,2 tum–2,8 tum)

Kensington standard 
och nano-låsspår

89 mm (3,5 tum)



Produktens mått

Med tumskruv Bredd: 121,3 mm (4,8 tum) 
 Längd: 89 mm (3,5 tum) 
 Höjd: 66,9 mm (2,6 tum) 
 Vikt: 0,29 kg (0,64 lbs)

Utan tumskruv Bredd: 105,2 mm (4,1 tum) 
 Längd: 89 mm (3,5 tum) 
 Höjd: 66,9 mm (12,6 tum)

Klämjusteringar (min/max)

För cylinderstolpe Cylinderdiameter:  
 30 mm–60mm (1,2 tum–2,4 tum)

För rektangulär stolpe Rektangulär bredd:  
 30 mm–70 mm (1,2 tum–2,8 tum) 

Förpackningens mått

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Förpackningens mått  Bredd: 140mm (5,5 tum) 
Längd: 105 mm (4,1 tum) 
Höjd: 80 mm (3,2 tum) 
Vikt: 0,36 kg (0,79 lbs)

Ytterförpackning 20 st

Ytterförpackning, mått Bredd: 550 mm (21,7 tum)  
 Längd: 295 mm (11,6 tum)  
 Höjd: 190 mm (7,5 tum)  
 Vikt: 7,83kg (17,26 lbs)

Material

Skruvhandtag  Plast

Skruv Stål 

Skruvdyna Stål

Skruvdynkudde Svamp

Klämma Stål

Ursprungsland, regelverk och 
garanti

Ursprungsland Taiwan

Certifieringar och överensstämmelse RoHS, REACH

Garanti 2 års begränsad globalt

Tekniska 
 specifikationer
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