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De ultieme  
hoes voor uw  
Surface Pro

De exclusief voor Surface Pro ontworpen BlackBelt™ Rugged Case 
voor Surface™ Pro 9 is de ultieme hoes voor de bescherming van 
uw Surface Pro. Dankzij de bescherming van militaire kwaliteit is 
de hoes bestand tegen ruige werkomgevingen. De baanbrekende 
professionele functies zorgen voor betere productiviteit, veiligheid en 
privacy. 

Producteigenschappen:

• Gemaakt in samenwerking met Microsoft voor uitzonderlijke 
kwaliteit, vorm, pasvorm en functionaliteit.

• Voldoet aan de testnormen voor afvegen en valbescherming.

• Dun, lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken onderweg.

• Warmteafvoerkanalen voorkomen dat het apparaat oververhit 
raakt.

• De precieze uitsparingen zorgen ervoor dat alle poorten vrij 
toegankelijk zijn.

• De zichzelf aanpassende handband biedt stevige houvast en 
maakt het mogelijk om het apparaat plat neer te leggen.

• Signature Keyboard en Type Cover zijn compatibel met de band 
zodat het toetsenbord veilig op zijn plaats blijft als het niet wordt 
gebruikt.

• Verwijderbare houder voor de Surface Pen.

• Compatibel met kabelsloten en privacyschermen.
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Exclusief ontworpen voor 

Surface Pro

Gemaakt in samenwerking 

met Microsoft voor 

uitzonderlijke kwaliteit, vorm, 

pasvorm en functionaliteit.

Bescherming van militaire 

kwaliteit

Deze hoes kan alles aan en 

voldoet aan de testnormen 

voor afvegen (MIL-STD-

810H Testmethode 

504.3 Verontreiniging 

door vloeistoffen) en 

valbescherming (MIL-STD-

810H Testmethode 516.8 

Schok).

Baanbrekende functionaliteit

Een zichzelf aanpassende 

handband biedt stevige 

houvast. De Signature 

Keyboard en Type Cover zijn 

compatibel met de band 

zodat het toetsenbord 

veilig op zijn plaats blijft 

als het niet wordt gebruikt. 

De verwijderbare Surface 

Pen-houder is geschikt voor 

Surface-, Classroom- en Slim-

pennen (Surface Pen niet 

inbegrepen).

Slim en compact design

Dun, lichtgewicht en 

eenvoudig te gebruiken 

onderweg. Het ontwerp 

biedt volledige toegang tot 

de Surface Pro-standaard. De 

handband wordt automatisch 

opgeborgen als deze niet in 

gebruik is zodat het apparaat 

plat en stabiel kan liggen.

MIL-STD 810H
METHOD 516.8 SHOCK

Ontworpen met precisie

De precieze uitsparingen 

bieden vrije toegang 

tot alle poorten. De 

warmteafvoerkanalen 

beschermen uw apparaat 

tegen oververhitting.

Compatibel met kabelsloten

Ondersteuning voor een 

kabelslot om uw waardevolle 

bezit te beschermen met 

een kabelslot met sleutel 

van Kensington, afzonderlijk 

verkrijgbaar (K68134WW).

Compatibel met privacyfilters

Verminder het risico dat u 

vertrouwelijke gegevens met 

pottenkijkers deelt met een 

Kensington-privacyfilter, 

afzonderlijk verkrijgbaar 

(K51700WW).

Professionele garantie  

en ondersteuning

2 jaar beperkte garantie 

inbegrepen.

2 jaar
beperkte garantie



Technische  
Specificaties

Materiaalspecificaties

Hoes  TPE met reliëf met PC + ABS 

Overige kenmerken

Bescherming tegen vallen  MIL STD 810H 516.8 Schok  
(val van 1,22 m op alle oppervlakken, 26 keer vallen 
in totaal)

Bescherming bij afvegen  MIL STD 810H 504.3 Verontreiniging door 
vloeistoffen

Afmetingen product

Afmetingen van eenheid (l x b x d) 218,9 x 297,8 x 17,5mm

Gewicht eenheid 170 g

Kleur en materiaal behuizing Zwart TPE met PC + ABS

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos en retailhanger

Afmetingen verpakking 227 x 316 x 26 mm

Gewicht verpakking  0,294 kg

Inhoud verpakking BlackBelt-hoes en installatiehandleiding

Masterverpakking 10 stuks

Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve vochtigheid -18 tot 60 °C

Gebruikstemperatuur -10 tot 60 °C

Opslagtemperatuur -18 tot 60 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Garantie 2 jaar beperkt

Certificeringen en compliance WEEE, RoHS

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. © 2022 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT39573NL
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