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Det ultimative  
etui til din 
Surface Pro

BlackBelt™ robust etui til Surface™ Pro 9 er designet udelukkende 
til Surface Pro og er det ultimative etui til beskyttelse af din 
Surface Pro – det giver beskyttelse i militærklasse, der er hård nok 
til at modstå hårde arbejdsmiljøer, sammen med professionelle 
funktioner på næste niveau for produktivitet, sikkerhed og 
privatlivets fred. 

Funktionerne omfatter:

• Udviklet i samarbejde med Microsoft for exceptionel kvalitet, 
form, tilpasning og funktion.

• Overholder teststandarder for aftørring og tab.

• Tynd, let og nem at bruge på farten.

• Varmeafledende kanaler beskytter enheden mod overophedning.

• Præcisionsudskæringer giver uhindret adgang til alle porte.

• Selvjusterende håndstropper giver et fast greb og muliggør, 
at enheden kan ligge flat.

• Signature-tastaturet og Type Cover er kompatible med strop, 
der holder tastaturet på plads, når det ikke er i brug.

• Aftagelig Surface-kuglepensholder.

• Kompatibel med kabellås og privacy-skærm.
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Designet udelukkende  

til Surface Pro

Udviklet i samarbejde med 

Microsoft for exceptionel 

kvalitet, form, tilpasning og 

funktion.

Beskyttelse i militærklasse

Dette etui, som opfylder 

standarder for aftørring 

(MIL-STD-810H metode 504.3 

kontaminering af væske) 

og tabstest (MIL-STD-810H 

metode 516.8 stød), er klar til 

hvad som helst.

Funktionalitet på næste 

niveau

En selvjusterende håndstrop 

giver et fast greb. Signature-

tastaturet og Type Cover er 

kompatible med stroppen, 

der holder tastaturet på 

plads, når det ikke er i brug. 

Den aftagelige Surface Pen-

holder har plads til Surface-, 

Classroom- og Slim-penne 

(Surface Pen medfølger ikke).

Slankt, kompakt design

Tynd, let og nem at bruge på 

farten – designet giver fuld 

adgang til din Surface Pro-

kickstand. Håndremmen kan 

automatisk pakkes sammen, 

når den ikke er i brug, så 

enheden kan ligge fladt og 

stabilt.

MIL-STD 810H
METHOD 516.8 SHOCK

Fremstillet med præcision

Præcisionsudskæringer giver 

uhindret adgang til alle porte 

og varmeafledende kanaler 

for at beskytte din enhed mod 

overophedning.

Kabellås-kompatibel

Med understøttelse af en 

kabellås kan du beskytte 

din investering med en 

Kensington-kabellås med 

nøgle, som sælges separat 

(K68134WW).

Kompatibel med privacy-

skærmfilter

Reducer risikoen for 

at udsætte følsomme 

oplysninger for uønskede 

visninger med et Kensington 

privacy-skærmfilter, der 

sælges separat (K51700WW).

Professionel garanti og support

Inkluderer 2 års begrænset 

garanti.

2 års
begrænset garanti



Tekniske  
specifikationer

Materialespecifikationer

Etui  Tekstureret TPE med PC + ABS 

Andre funktioner

Faldbeskyttelse  MIL STD 810H 516.8 stød  
(1,22 m / 48" tab på alle overflader, 26 tab i alt)

Aftørringsbeskyttelse MIL STD 810H 504.3 kontaminering med væske

Produktmål

Enhedsmål (L x B x D) 218,9 x 297,8 x 17,5 mm (8,61 x 11,72 x 0,68”)

Enhedsvægt 170 g (6 oz)

Enhedens farve og materiale Sort TPE med PC + ABS

Emballagemål

Emballagetype Brun kasse og detailophæng

Emballagemål 227 x 316 x 26 mm (8,94 x 12,44 x 1,02”)

Emballagevægt  0,294 kg (0,648 lbs)

Pakkens indhold BlackBelt-etui og installationsvejledning

Udvendig kasse 10 stk.

Strøm og miljø

Relativ luftfugtighed -18 til 60° C (-0,4 til 140 °F)

Driftstemperatur -10 til 60 °C (14 til 140 °F)

Opbevaringstemperatur -18 til 60° C (-0,4 til 140 °F)

Oprindelsesland, juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Kina

Garanti 2 års begrænset

Certificeringer og overholdelse af  WEEE, RoHS 
juridiske krav

Alle specifikationer kan ændres uden varsel. Produkter er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder. Kensington og ACCO-navnet og -designet er registrerede 
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