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NANO
FORANKRING TIL
SIKKERHEDSSLOT

STANDARD
FORANKRING TIL
SIKKERHEDSSLOT

KILEFORMET
FORANKRING TIL
SIKKERHEDSSLOT

Universel 3-i-1-lås med nøgle til bærbar computer
Standardnøgle – Varenummer: K62318WW | UPC-kode: 0 85896 62318 2
Master-nøgle – Varenummer: K62319M | UPC-kode: 0 85896 62319 9

Dén kabellås
med nøgle,
der sikrer det
hele.

Nu kan du få en kabellås med nøgle, der sikrer det hele. Den universelle 3-i-1-lås med
nøgle til bærbare computere passer til enhver bærbar computers sikkerhedsslot –
standard, nano og kileformet – og er med til at fremtidssikre din låseløsning.
Låsespidser kan nemt ændres med en forankring, så ubrugte låsespidser er lige ved
hånden. Et almindeligt 5-mm nøglesystem, patenteret Hidden Pin™-teknologi og
kabel af kulstofstål giver stærk sikkerhed imod forsøg på opdirkning og tyveri. Et
pivoterings- og rotationslåsehoved muliggør fleksibel bevægelse for nem isætning
af nøgle. Yderligere funktioner omfatter Register & Retrieve™ for hurtig, sikker og
nem udskiftning af nøgle, master-nøgle til administrativ adgang (kun K62319M)
samt en 5-års garanti støttet af Kensington som udvikler og global leder inden for
sikkerhedslåse til bærbare computere. Alle Kensington-låse er verificeret og testet
med hensyn til styrke, fysisk udholdenhed og mekanisk robusthed.
Funktionerne omfatter:
• Én lås til ethvert slot (er med til at
fremtidssikre din låseløsning)
• 5-mm nøglesystem
• Patenteret Hidden Pin™-teknologi
• Kabel af kulstofstål
• Pivoterings- og rotationslåsehoved
• Opbevaringsboks til forankrede spidser
indeholder ubrugte låsespidser

• Hurtig, sikker og nem nøgleudskiftning
(via Register & Retrieve™)
• Verificeret og testet
• Produceret af Kensington, udvikler og
global leder inden for sikkerhedslåse til
bærbare computere
• Master-nøgle til administrativ adgang
(kun K62319M)
• 5 års garanti

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede
varemærker tilhørende ACCO Brands. Kensington The Professionals’ Choice er et varemærke tilhørende ACCO Brands. Alle øvrige registrerede og ikke-registrerede
varemærker tilhører deres respektive ejere. Thunderbolt og Thunderbolt-logoet er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
© 2020 Kensington Computer Products Group, en division i ACCO Brands. Alle rettigheder forbeholdes. CBT32213DK
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Én lås til ethvert slot

5-mm nøglesystem

Passer til standard-,
nano- og kileformede
sikkerhedsslot på bærbare
computere, uanset mærke
og generation, og er med
til at fremtidssikre din
låseløsning. Låsespidser
kan nemt ændres med
en forankring, så ubrugte
låsespidser er lige ved
hånden.

Fælles for alle Kensingtons
nyeste låse, så der kun
er ét nøglesystem at
administrere. En mindre
nøgleåbning er med
til at hindre forsøg på
opdirkning.

Patenteret Anti-Pick
Hidden Pin™-teknologi og
kabel af kulstofstål
Modstår misbrug og giver
fred i sindet.
1,8 m (6') kabel med
plastisolering giver snit- og
tyveribeskyttelse.

Pivoterings- og
rotationslåsehoved
Et specielt hængsel
muliggør fleksibel
bevægelse for nem
isætning af nøgle.

5 års

begrænset garanti

Register & Retrieve™

Verificeret og testet

Kensingtons online
nøgleregistreringsprogram,
som muliggør hurtig,
sikker og gratis
nøgleudskiftning, hvis en
nøgle mistes eller stjæles.

Hver eneste Kensington-lås
er præcisionskonstrueret
til at opfylde eller overstige
strenge branchestandarder
med hensyn til styrke,
fysisk udholdenhed og
mekanisk robusthed.

Master-nøgle
(kun K62319M)
Giver administrativ
adgang, så it-chefer kan
have en nøgle til alle låse,
mens hver enkelt bruger
har sin egen individuelle
lås og nøgle.

5 års garanti
Du kan være helt rolig
velvidende, at du er
dækket ind af Kensington,
udvikler og global leder
inden for sikkerhedslåse til
bærbare computere.

Tekniske
specifikationer

Universel 3-i-1-lås med nøgle til bærbar computer
Standardnøgle – Varenummer: K62318WW | UPC-kode: 0 85896 62318 2
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Materialespecifikationer
Låsehoved

Sprøjtestøbt i zink

Nøgler

Sprøjtestøbt i zink + plastdækken

Kabellås

Kulstofstål med plastisolering

Produktfarve

Silver

Mål på låsehoved

28,65 x 28,45 x 12,40 mm (1,13 x 1,12 x 0,49”)

Kabelmål

Diameter 25 mm (0,2”)

Enhedsvægt

178,7 g (6,3 oz) med én spids

Emballagetype

Polypose

Emballagemål

224 x 156 x 24 mm (8,8 x 1,6 x 0,94”)

Produktmål

Emballagemål

Emballagevægt

0,22 kg (0,49 lbs)

Pakkens indhold

1 x Universel 3-i-1-lås med nøgle 1
x Låseadapter til standardslot
1 x Låseadapter til nano-slot
1 x Låseadapter til kileformet slot
2 x Brugernøgler
1 x Opbevaringsboks til spidser
1 x Brugervejledning
1 x Garantikort

Udvendig kasse

25 enheder

Oprindelsesland,
juridiske oplysninger og garanti
Oprindelsesland

Kina

Certificeringer og overholdelse af
juridiske krav

I overensstemmelse med RSL. I overensstemmelse
med CA Prop65

Garanti

5 år

Flere SKU'er

Standardnøgle: K62318WW
Master-nøgle: K62319M

Særlige noter
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