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Productdatablad 

ClickSafe® 2.0  
Laptopslot met sleutel 
 
Onderdeelnummer: K64435WW 
UPC-code: 8589664435 

Het ClickSafe 2.0 Laptopslot met sleutel van Kensington (al 25 jaar toonaangevend op het gebied van fysieke 
apparaatbeveiliging) biedt via één klik en zonder sleutel dezelfde sterkte en gemak als het oorspronkelijke slot, 
alleen in een kleiner ontwerp dat niet onderdoet voor het origineel. Met een sleutelsysteem van 5 mm met Hidden 
Pin™-technologie klikt het ClickSafe-slothoofd in het ClickSafe Security Anchor nadat het is geplaatst in het 
Kensington Security Slot dat in de meeste laptops te vinden is. 

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• Het sterke, maar kleinere slothoofd biedt compromisloze beveiliging voor een grote verscheidenheid aan laptops en 
apparaten 

• Het ClickSafe®-slot biedt beveiliging in één stap nadat het Security Anchor is geplaatst in de Kensington Security Slot, dat 
te vinden is in de meeste laptops en dat zorgt voor een betere naleving van beveiligingsvoorschriften door werknemers 

• Sleutelsysteem van 5 mm met gepatenteerde Hidden Pin-technologie is compatibel met maatoplossingen van 
verschillende soorten Kensington-sloten 

• De draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan de laptop 
• Onafhankelijk gecontroleerd en getest op toonaangevende industrienormen voor torsie/trekkracht, implementaties van 

derden, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere omgevingsomstandigheden 
• Robuuste oplossing voor sleutelbeheer met Register & Retrieve™, een cloudservice voor sleutelbeheer en controle, met 

opties zoals mastersleutel (K65042M), beheerderssleutel (K65042S) en gelijke sleutels (K65042L) 
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Technische specificaties 
 

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde systemen: Alle systemen met een Kensington Standard Security Slot 

PRODUCTAFMETINGEN 

• Afmetingen slothoofd: 
o Hoogte: 29,8 mm 
o Breedte: 12,8 mm 
o Lengte: 19,1mm 
 

• Afmetingen kabel: 
o Diameter: 5,0 mm 
o Lengte: 183 cm (6 ft) 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Type verpakking: Plastic hoes 
• Afmetingen verpakking: 

o Diepte: 18 mm (0,7 inch) 
o Breedte: 203 mm (8 inch) 
o Hoogte: 254 mm (10 inch) 

• Gewicht verpakking: 0,2 kg (0,45 lbs) 

• Inhoud verpakking: 
o Eén ClickSafe 2.0-slot 
o Twee sleutels 
o Eén instructiehandleiding 

 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van oorsprong: Taiwan 
• Certificeringen en compliance: REACH, WEEE, RoHS 

• Garantie: Beperkte levenslange garantie - wereldwijd 

SPECIALE OPMERKINGEN 

• Meerdere SKU's 
o Bulkverpakking (K64435WW) 
o Met mastersleutel (K64436M) 
o Met beheerderssleutel (K64436S) 
o Met gelijke sleutels (K64436L) 
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 SLOT EN KABEL 

 

 
 
 
SLOTHOOFD 

 

 

 

 

 

Koolstofstaalkabel van 1,8 
m 

Klittenband kabelklem 

ClickSafe-
ankervergrendelingstechnologie 

Hidden Pin™-
technologie 

Draaiend en 
roterend scharnier 

Veiligheidskabel 

Beveiligingsanker 

5 mm sleutel (2) 

10 mm slothoofd 


