
Productoplossingen voor Apple

Werk als een Pro 
Verbeter uw beveiliging, productiviteit en welzijn

MacBook® iPad® iMac®



Beveiligingsoplossingen Bedieningsoplossingen Tassen en sleeves Connectiviteitsoplossingen

Laptop Locking Station 2.0
Met MicroSaver® 2.0-slot - K64453WW 
Zonder slot - K64451WW

Ontworpen om een eenvoudige 
vergrendelingsoplossing te bieden voor laptops 
zonder uitsparing voor een kabelslot.

MacBook-oplossingen

LD5400T Thunderbolt™ 3 
Dockingstation met  
K-Fob™ Smart Lock

Kensington biedt een revolutionaire 2-in-1 docking- en vergrendelingsoplossing 

voor Mac-gebruikers. Een combinatie van sublieme Thunderbolt 3-docking en 

innovatieve laptopvergrendelingstechnologie.

Gigabit 
ethernet

4 x USB 3.0- 
poorten

2 x USB-C™- 
poorten

170 W 
adapter

Combo 3,5 mm 
audio in/uit

Kensington  
Security Slot™

DisplayPort++

Meerdere gebruikers met beheerderscontrole - K39470M

Magnetische privacyfilters
MacBook Pro 16” (2019) - K52200WW 
MacBook Pro 13” (2016 & nieuwer) - K64490WW

Sluit naadloos aan op het magnetische frame 
van de laptop, zodat deze volledig gesloten kan 
worden en in de slaapstand kan gaan.

SureTrack™ Dual Wireless Mouse
Grijs - K75351WW 
Wit - K75353WW

De SureTrack™ mobiele muis kan op meerdere 
ondergronden (waaronder glas) worden gebruikt 
en biedt connectiviteit via 2,4GHz, Bluetooth 3.0 
en Bluetooth 5.0.

Universele sleeves
14” Universal Sleeve - K62610WW 
15,6” Universal Sleeve - K62561EU

Dankzij de neopreen sleeve met hoge dichtheid 
kunt u uw MacBook gemakkelijk meenemen 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat deze 
valt of beschadigd raakt.

Contour™ 2.0 Rugtassen 
en aktetassen
17” Pro Rugtas - K60381EU 
15,6” Business Rugtas - K60382EU 
14” Executive Rugtas - K60383EU

17” Pro Aktetas - K60387EU 
15,6” Business Aktetas - K60386EU 
14” Executive Aktetas - K60388EU

Draag, bescherm en beveilig uw MacBook 
en accessoires in stijl met deze ergonomisch 
ontworpen rugtassen en aktetassen.

SD5550T Thunderbolt™ 3 en 
USB-C™ Dual 4K Docking Station
K38131EU

Perfect voor wanneer krachtige connectiviteit 
vereist is in een gemengde Thunderbolt™ 3- en 
USB-C™-omgeving, met dubbele 4K video-
ondersteuning.

SD2400T Thunderbolt™ 3 Nano 
Dock met Power Delivery
K38390EU

Ideaal voor videobewerking, het thuiskantoor 
en educatieve omgevingen waar krachtige 
connectiviteit in een compact apparaat gewenst is.

SD1600P USB-C™ Mobile Dock 
met stroomdoorvoer
K33968EU

Het ideale dockingstation dat je productief houdt, 
met USB en video-aansluitingen, in een compact 
formaat, ideaal voor onderweg en op reis.

Orbit® Trackball met scrollring
Wit / Zilver - K72500WW 
Zwart / Blauw - K72337EU

Een populaire keuze van professionals wereldwijd 
voor alledaagse precisie, productiviteit en 
comfort.

Laptop Locking Station met 
K-Fob™ Smart Lock
Eén gebruiker - K66635EU 
Eén gebruiker + beheerderstoezicht - K66636M 
Meerdere gebruikers + beheerderstoezicht - 
K66230EU

Ontworpen om een vergrendelingsoplossing 
zonder sleutels te bieden voor laptops zonder 
uitsparing voor een kabelslot

Pro Fit® Ergo Wireless Keyboard
Toetsenbord - K75401WW 
Toetsenbord en muis set - K75406WW

Een desktop-toetsenbord is altijd de beste optie 
voor maximale productiviteit. Door het aflopende 
toetsenbord blijven de polsen in een neutrale 
hoek voor maximum comfort.



iPad®-oplossingen iMac®-oplossingen

CH1000 USB-C™ 4-Port Hub
K39124EU

Breid uw connectiviteitsopties snel en eenvoudig 
uit voor de iPad Pro-modellen met USB-C door 
middel van 2 USB-C- en 2 USB 3.0 (A)-poorten.

BlackBelt™ Rugged Case
Voor 10,2” iPad - K97321WW

Valbescherming volgens militaire normen, een 
traploos verstelbare standaard en volledige 
toegang tot alle poorten betekent dat deze hoes 
overal op is voorbereid.

SureTrack™ Dual Wireless Mouse
Zwart - K75298WW 
Grijs - K75351WW

De SureTrack™ mobiele muis kan op meerdere 
ondergronden (waaronder glas) worden gebruikt 
en biedt connectiviteit via 2,4GHz, Bluetooth 3.0 
en Bluetooth 5.0.

4-Weg Privacy Filters voor iPad®
SA129 voor iPad Pro 12,9” - K50721WW 
SA11 voor iPad Pro 11” - K50720WW 
Voor iPad Air 10,5” - 626399 
Voor iPad 10,2” - 627444

Beperkt de kijkhoek tot ±30° in liggende en 
staande positie en vermindert blauw licht en 
reflectie.

SmartFit® Easy Riser™ Go 
Voor tablets en laptops tot 14” - K50421EU 
Voor laptops tot 17” - K50420EU

Zet uw apparaten op de ideale ergonomische 
hoogte voor optimaal comfort en vermindert 
de opbouw van warmte met een verbeterde 
luchtstroom.

Charge & Sync Cabinet 
Universeel kabinet - K67862EU 
Beugel voor wandbevestiging - K64428WW 
Veilige trolley - K67909WW

Het kabinet biedt plaats aan 10 tablets, waar ze 
veilig kunnen worden opgeslagen voor opladen 
en synchroniseren.

ErgoSoft™ Muismat 
met polssteun
Grijs - K50437EU 
Zwart - K52888EU

Het hoogwaardige oppervlak van de muismat 
biedt een uiterst nauwkeurige navigatie voor 
zowel een optische als een lasermuis.

SafeDome™ Kabelslot voor iMac®
K64962EUA

Een slanke, stevige metalen behuizing die 
makkelijk te monteren is en zonder enige moeite 
aan de standaard van de iMac bevestigd kan 
worden.

ErgoSoft™ Polssteun  
voor dunne toetsenborden
Grijs - K50434EU 
Zwart - K52800WW

Ondersteunt uw polsen in de juiste hoek om de 
hele dag comfortabel te kunnen werken.

Privacy Filters voor iMac®
SA27 voor iMac 27” - K50723WW 
SA215 voor iMac 21,5” - K50722WW

Beperkt de kijkhoek tot ±30°. Vermindert 
schadelijk blauw licht tot wel 22%, vermindert 
reflectie, verbetert de helderheid en beschermt 
tegen krassen en beschadigingen. 

SmartFit® Pro Elite 
Ergonomische voetensteun 
K50345EU

Brengt de benen omhoog om de houding te 
verbeteren, zorgt voor een gezonde bloedsomloop 
en bevordert rug- en beencomfort.

SafeDome™ Mounted  
Lock Stand voor iMac®
K67822WW

De vergrendelingsstandaard kan aan een bureau 
worden vastgeschroefd en een ClickSafe®-slot 
houdt de iMac veilig voor een ongeëvenaarde 
beveiliging tegen diefstal.



Welzijnsoplossingen

Met de Kensington Wellview 
monitorstandaarden kunt u 
bepalen hoe de lucht om u 
heen aanvoelt en profiteert 
u van de ergonomische 
voordelen van een perfect 
geplaatste monitor.

WarmView™ Wellness 
Monitorstandaard met keramische 
verwarmer
K55464EU

Verwarming kan worden verwijderd en gebruikt 
als een zelfstandige persoonlijke verwarming, met 
ventilatoraangedreven warmte voor bureaus tot 
1,1 m3

FreshView™ Wellness 
Monitorstandaard met luchtreiniger
Standaard met luchtreiniger - K55460EU 
Zelfstandige luchtreiniger - K55462EU 
Vervangingsset voor luchtreiniger - K55463EU

Het 3-in-1-luchtreinigingssysteem gebruikt een 
voorfilter en een HEPA 11-filter die 95% van de 
meest voorkomende verontreinigende stoffen 
verwijderen.

CoolView™ Wellness 
Monitorstandaard met 
bureauventilator
K55855EU

Het luchtstroomsysteem met twee ventilatoren 
zorgt voor een rustige luchtstroom, optimale 
indirecte ventilatiehoeken en weinig geluid. 
De ventilator kan verwijderd worden en als 
zelfstandige unit worden gebruikt.

Kensington's reputatie van uitmuntendheid staat of valt al meer dan 35 jaar met de bereidheid om te anticiperen op de 
veranderende behoeften van de zich steeds verder ontwikkelende werkplek van vandaag de dag.

Ontwerp

Door middel van nauwgezet 
onderzoek, ontwerp en techniek 

voldoen de bekroonde oplossingen 
van Kensington aan de steeds 
veranderende behoeften aan 

prestaties en compatibiliteit van de 
topprofessionals.

Kwaliteit

Met meer dan 35 jaar ervaring in de 
engineering van grootschalige IT-

gerelateerde productie,  
betekent Kensington's rigoureuze 

kwaliteitscontrole dat alle producten 
boven de industrienormen 

worden getest.

Ondersteuning

De klanten van Kensington bevinden 
zich over de hele wereld en 

omvatten grote en kleine bedrijven. 
Elke klant wordt als de hoogste 
professional behandeld, zonder 

uitzonderingen.



Kensington, MicroSaver, Pro Fit, SmartFit en de naam en het design van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft, SnugFit, Triple Trek en The Professionals’ Choice zijn 
handelsmerken van ACCO Brands. Apple, MacBook, iPad en iMac zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Alle overige gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun 
respectieve eigenaren. ©2020 Kensington Computer Products Group, een divisie van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT30188NL

Voor meer informatie 
Neem contact op met uw Kensington-wederverkoper of -vertegenwoordiger of stuur een e-mail naar 

 contact@kensington.com

BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VERGRENDELING EN DOCKING

CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN BEDIENINGSOPLOSSINGEN

TASSEN EN SLEEVES GEZONDHEID EN WELZIJN


