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Er is nu een elegante manier om uw Mac Pro en Pro Display XDR te beveiligen. 

De Mac Pro en Pro Display XDR Locking Kit past perfect bij het design van Apple 

en er zijn geen gereedschappen of aanpassingen aan de apparaten nodig. 

Deze ingenieuze, eenvoudig te installeren oplossing gebruikt de plaat met 

honingraatstructuur op het chassis van het apparaat als ankerpunt. Inclusief 

2,4 m met koolstof versterkte staalkabel en slot.

Enkele functies zijn:

• Elegante vergrendelingsoplossing, 

die perfect bij de Mac Pro en Pro 

Display XDR past

• Eenvoudig te bevestigen, 

geen gereedschap of 

chassisaanpassingen vereist

• Vergrendelingsmodules kunnen 

samen of afzonderlijk worden 

gebruikt

• Inclusief 2,4 m met koolstof 

versterkte staalkabel en slot

• Gecontroleerd en getest

• Snelle, veilige en eenvoudige 

vervanging van sleutels 

(via Register & Retrieve™)

• Vijf jaar garantie

De vergrendelingskit 
die is ontworpen om 
perfect bij uw Mac Pro 
en Pro Display XDR te 
passen.
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Elegante 
vergrendelingsoplossing

Past perfect bij de Mac Pro® 
en Pro Display XDR®.

Eenvoudig te bevestigen

Geen gereedschap of 
aanpassingen nodig.

Flexibel gebruik

Vergrendelingsmodules 
kunnen samen of 
afzonderlijk worden 
gebruikt.

Met koolstof versterkte 
staalkabel

2,4 m kabel met plastic 
omhulsel is bestand tegen 
snijden en voorkomt 
diefstal.

Gecontroleerd en getest

Elk slot van Kensington 
is minutieus gemaakt 
zodat het aan de strenge 
industrienormen voor 
kracht, duurzaamheid 
en mechanische 
bestendigheid voldoet of 
deze overstijgt.

Register & Retrieve™

Het online 
registratieprogramma 
van Kensington, waarmee 
sleutels snel, veilig en 
gratis kunnen worden 
vervangen.

Vijf jaar garantie

Geen zorgen: u weet 
dat u gedekt bent door 
Kensington.

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam 
ACCO en het beeldmerk van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO 
Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Thunderbolt en het Thunderbolt-
logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT32740NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 

5 jaar
Beperkte garantie



Materiaalspecificaties

Slothoofd   Slot: Drukgegoten zink (Zamac3),  
Adapter: AL6061, MIM 17-4PH, SUS303

Sleutels 5 mm Keyed Different

Kabelslot Met koolstof versterkt staal met plastic omhulsel 

Productkleur Zilver

Afmetingen product

Afmetingen slothoofd  Slothoofd - Lengte x diameter 
37,7 x 19,2 mm 

Bolvormige afdekking - Lengte x diameter 

16 x 32 mm

Afmetingen kabel 6,5 mm diameter 
 244 cm lengte met transparante coating

Gewicht eenheid  0,489 kg

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retail-doos

Afmetingen verpakking 203 x 178 x 38 mm

Gewicht verpakking 0,594 kg

Inhoud verpakking  DPK 2.0-slothoofd, 2 sleutels, 1 kabelklem, 1 
kabel, 2 sets slotadapters, 1 beugel en 1 pakking, 
instructiehandleiding, 5 jaar garantie

Masterverpakking 4 eenheden

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst Taiwan

Certificeringen en compliance Acco RSL 4.0

Garantie 5 jaar

Technische 
specificaties
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