
USB-C -docking met geavanceerde  
vergrendeling
LD4650P universeel USB-C Dock met K-Fob™ Smart Lock

Het LD4650P universele USB-C Dock met K-Fob™ Smart Lock combineert Kensington’s 
grondig geteste universele USB-C-dockingtechnologie met geavanceerde versleutelde 
digitale technologie voor vergrendeling van laptops, voor een revolutionaire 2-in-1 docking- 
en vergrendelingsoplossing voor Windows-gebruikers.  Compatibiliteit en productiviteit 
worden verhoogd, terwijl de diefstal van laptops wordt beperkt en naleving van 
bedrijfsveiligheidsprotocollen wordt verbeterd.  Voor de vergrendeling van dunne en lichte 
laptops van 11”-15”, inclusief modellen van Dell, HP, Lenovo en andere fabrikanten.

Functies en voordelen:
• Toegangsopties – Enkele gebruiker (K38400NA) voor een 

eenvoudige vergrendeling voor gebruikers met vaste 
bureaus of Meerdere gebruikers met beheerderscontrole 
(K38401M) voor hot-desking, hoteling en/of gedeelde 
werkplekken 

• Plug & Play voor ondersteunde Windows 10-systemen

• USB-C-connectiviteit stelt gebruikers in staat om data 
(tot 10 Gbps), video en audio te versturen en levert 
stroomvoeding tot 60 W* aan laptops met USB-C voor 
een eenvoudige plug-en-play-ervaring

• Dubbele 1080P-video-uitgangen** voor Windows via 
DisplayPort++ voor aansluiting van externe monitors, tv’s 
of projectors

• Productiviteitspoorten bieden gebruikers de 
mogelijkheid om randapparatuur aan te sluiten via twee 
USB-A 3.1 Gen 2 poorten (10 Gbps; 5 V/0,9 A), twee 
USB-A 3.1 Gen 1 poorten (5 Gbps; 5 V/0,9 A), een 1 Gbps-
ethernetpoort en een gecombineerde audio-in-/uitgang 
van 3,5 mm

• K-Fob™ Smart Lock-technologie levert versleutelde 
beveiliging met de eenvoud van vergrendeling zonder 
sleutel

• Professioneel vergrendelingsontwerp voldoet aan 
Kensington’s toonaangevende testnormen voor 
duurzaamheid, biedt ongehinderde toegang tot de 
poorten aan de zijkanten van de laptop en vereist geen 
enkele aanpassing aan de laptop

• Instelbare beveiligingbeugels zijn geschikt voor dunne en 
lichte laptops van 11”-15” en zijn makkelijk aan te passen 
zonder gereedschap

• Kraswerende bumpers beschermen laptopscherm en 
frame tegen cosmetische schade

• Flexibele beveiligingsopties stellen u in staat om 
het station aan elk vast voorwerp te bevestigen met 
behulp van de verwijderbare vastgemaakte slotkabel, 
de ingebouwde Kensington-beveiligingsaansluiting 
te gebruiken met een kabelslot of het dockingstation 
permanent te bevestigen met behulp van de 
montagegaten voor het bureaublad

• Register & Retrieve™-programma biedt gratis en veilige 
vervanging van sleutelhangers op basis van de cloud

• 3 jaar beperkte garantie

* Uitsluitend voor ondersteunde USB-C-apparaten met PD-functie

** Hostapparaat moet Alt Mode via USB-C ondersteunen; uitsluitend voor Windows

USB-C- 
connectiviteit



Compatibiliteit 
• Windows 10
• Geschikt voor dunne en  

lichte laptops van 11”-15”
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FOR MORE INFORMATION CONTACT:

1.855.692.0054 • sales@kensington.com

Meerdere gebruikers met 
beheerderscontrole K38401M

Enkele gebruiker 
K38400NA/EU/AP

Doelomgeving Gedeelde werkplekken en vaste 
bureaus

Vast bureau

Beheerderstoegang tot 
sleutelhanger

Ja Nee

K-Fob™-registratie vereist Ja Nee

Accepteert elke geregistreerde 
K-Fob™

Ja Nee; accepteert alleen verstrekte 
K-Fob™

Toegangsgegevens Plaats laptop, duw tegen de 
vergrendelingsbeugels om 
te beveiligen, gebruik elke 
geregistreerde K-Fob™ om te 
vergrendelen, gebruik dezelfde 
K-Fob™ om te ontgrendelen

Plaats laptop, duw tegen de 
vergrendelingsbeugels om te 
beveiligen, gebruik de verstrekte 
K-Fob™ om te ontgrendelen

Waarom kunt u op Kensington vertrouwen?
Al meer dan 35 jaar is Kensington The Professionals’ Choice als 
het gaat om productiviteitsoplossingen voor uw werkplek en 
beveiliging van laptops.
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