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De ultieme 
bescherming 
voor uw 
Surface Pro 8.

De BlackBelt™ Rugged Case voor Surface™ Pro 8 met bescherming van 
militaire kwaliteit tegen vallen en afvegen, exclusief ontworpen voor de 
Surface Pro, is de ultieme hoes voor het beschermen van uw Surface Pro. 
Deze hoes, geschikt voor kabelsloten, is overal klaar voor met een zichzelf 
aanpassende handband waardoor het apparaat plat kan liggen, een 
tweepunts-schouderriem om het apparaat zonder handen te dragen, 
een opening die volledig gebruik van de geïntegreerde Surface-standaard 
mogelijk maakt, een Surface Round en Classroom Pen-houder en koord 
om uw Surface-pen handig op te bergen (Surface-pen niet inbegrepen), 
een toetsenbordhouder en TypeCover-band om uw toetsenbord schoon 
en veilig te houden en twee jaar garantie.

Inbegrepen functies:

• Exclusief ontworpen voor Surface Pro

• Bescherming van militaire kwaliteit tegen vallen en afvegen

• Compatibel met kabelsloten

• Meerdere draagmogelijkheden

• Opening voor standaard

• Houder en koord voor Surface Round en Classroom Pen

• Toetsenbordhouder en TypeCover-band

• Twee jaar garantie

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. © 2021 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van 
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT35461NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com 
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Exclusief ontworpen voor 
Surface Pro
In samenwerking met 
Microsoft ontwikkeld voor 
de beste kwaliteit, vorm, 
pasvorm en functionaliteit.

Bescherming van militaire 
kwaliteit tegen vallen en 
afvegen
Deze hoes kan alles 
aan en voldoet aan 
teststandaard MIL-STD-
810H Testmethode 
504.3 Verontreiniging 
door vloeistoffen en 
teststandaard MIL-STD-
810H voor valbescherming.

Compatibel met 
kabelsloten 
Kan worden bevestigd 
met een kabelslot van 
Kensington (K68134WW), 
de uitvinders van 
kabelsloten voor 
computers.

Meerdere 
draagmogelijkheden
De zichzelf aanpassende 
handband biedt stevige 
houvast bij het gebruik 
en kan anders worden 
weggeborgen zodat het 
apparaat plat en stabiel 
kan liggen. Een tweepunts-
schouderriem voor 
dragen zonder handen is 
inbegrepen.

Opening voor standaard
Voor volledig gebruik van 
de geïntegreerde Surface-
standaard zonder de hoes 
te verwijderen.

Houder en koord voor 
Surface Round en 
Classroom Pen
Voor veilige opslag van uw 
Surface-pen (Surface-pen 
niet inbegrepen).

Toetsenbordhouder en 
TypeCover-band
Houden het toetsenbord 
stevig op zijn plek tijdens 
gebruik en zorgen ervoor 
dat het beschermd en 
schoon blijft.

Garantie en ondersteuning
De garantie van twee jaar 
betekent geen zorgen: u 
weet dat u dekking heeft 
van Kensington.

2 jaar
Garantie
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Materiaalspecificaties

Hoes TPE met reliëf met PC + ABS

Koord Paracord

Penhouder PC + ABS

Schouderriem Nylon band

Bevestiging voor schouderriem PC + ABS met Paracord

Overige functies

Bescherming tegen vallen   MIL STD 810H 516.8 Schok  
(val van 122 cm op alle oppervlakken,  
26 keer vallen in totaal)

Bescherming bij afvegen    MIL STD 810H 504.3 Verontreiniging door 
vloeistoffen

Afmetingen product

Afmetingen eenheid   Breedte: 299,31 mm 
Diepte: 232,52 mm 
Hoogte: 24,25 mm

Gewicht eenheid  0,36 kg

Kleur en materiaal behuizing Zwart TPE met PC + ABS

Afmetingen verpakking

Type verpakking Bruine doos en retailhanger

Verpakking (eenheid)  Breedte: 299,31 mm 
Diepte: 232,52 mm 
Hoogte: 24,25 mm

Gewicht verpakking (eenheid)  0,45 kg

Masterverpakking  10 stuks

Inhoud verpakking  Retail: Masterverpakking, retailhoes, PE-zak,  
gebruikershandleiding, garantie

Voeding en gebruiksomgeving

Relatieve vochtigheid -18 °C tot 60 °C

Gebruikstemperatuur -10 °C tot 60 °C 

Opslagtemperatuur  -18 °C tot 60 °C

Land van herkomst, regelgeving en garantie

Land van herkomst China

Certificeringen en compliance  WEEE, RoHS

Garantie  2 jaar beperkt

Technische 
specificaties
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