
Surface™ productoplossingen

Voor Surface™ Pro, Surface™ Go, Surface™ Studio, 
Surface™ Book en Surface™ laptops



Surface™ Pro oplossingen

Beveiligingsoplossingen Bedieningsoplossingen Beschermingsoplossingen Connectiviteitsoplossingen

Pro Fit® Bluetooth 
mobiele muis
K72451WW

Comfortabele muis met twee knoppen, een 
scrollwiel en een 1000 DPI lasersensor

Kabelslot met sleutel voor
Surface™ Pro / Surface™ Go
K62044WW

Bevestiging aan de kickstand voor een fysieke 
beveiliging van de Surface Pro of Surface Go

FP123 Privacy Filter 
voor Surface™ Pro
K64489WW

Vermindert het risico van spiedende blikken 
die vertrouwelijke gegevens op het scherm 
bekijken

Ultimate Presenter™ 
met virtuele laserpointer
K75233EU

Ideaal bij online vergadertools zoals Skype™

BlackBelt™ Rugged Case 
voor Surface™ Pro
K97442WW

Robuuste MIL-STD-810G military-grade  
bescherming bij vallen en stoten en 
voorzien van een geintegreerde hand-strap 

11" Universele Sleeve
K62609WW

Versterktes sleeve met zachte 
binnenvoering beschermt tegen krassen

VM2000 Mini DisplayPort 
naar HDMI videoadapter
K33986WW

Sluit de Surface™ Pro aan op een externe 
HDMI-monitor

SD7000 Surface™ Pro 
dockingstation
De SD7000 biedt de ultieme Surface™ ervaring. De SD7000, die is 
gebaseerd op de Surface Connect-technologie van Microsoft, is een 
krachtig dockingstation waarmee gebruikers verbinding kunnen maken 
met twee externe monitoren, USB-randapparatuur en een bekabeld 
netwerk.

Gigabit 
Ethernet

4 x 
USB 3.0

USB-C™ 
poort

Combo 3,5 mm 
Audio In/Out

Kensington 
Security Slot™DisplayPort++

HDMI

Met de optionele slotset (K62918EU/
K63251M) om de Surface Pro te 
beveiligen, biedt de SD7000 de beste 
docking in zijn klasse 

Rechtop functioneert de 
Surface als een display, en in 
de vlakke stand kunt u hem 
gebruiken als grafisch tablet in 
studiomodus

UH4000 USB 3.0  
4-Poorts Hub
K39121EU

Breid een enkele USB 3.0 aansluiting uit tot 
vier USB 3.0 poorten voor randapparatuur

Kensington heeft samen met  Microsoft-

ingenieurs gewerkt aan de ontwikkeling 

van een reeks van officieel gelicentieerde 

accessoires, speciaal voor Surface. 

Dit betekent dat het product 

speciaal is ontworpen en getest, 

zodat het perfect past en 

functioneert met een 

Surface-apparaat en 

de klant een geweldige

gebruikerservaring

heeft.

K62917EU



Surface™ Go oplossingen

13.3” Universele 
Sleeve
K62610WW
Versterkte sleeve met zachte 
binnenvoering tegen krassen 

Privacy Filter voor 
Surface™ Book 13.5”
626443
Vermindert het risico van 
spiedende blikken die 
vertrouwelijke gegevens op het 
scherm bekijken

Surface™ Studio oplossingen Surface™ Book oplossingen

Locking Kit voor  
Surface™ Studio

K67976WW
Maakt het mogelijk om de Studio te 

verankeren 
aan een bureau of ander vast voorwerp

ErgoSoft™ polssteun 
voor dunne toetsenborden
K50434EU
Ultrazachte buitenkant en gel-
demping voor optimaal comfort

SmartFit® SoleMate 
Plus voetensteun 

K52789WW
Verhoogt de benen voor een betere 

houding en bloedsomloop, en een betere 
ondersteuning voor heupen en rug

Expert Mouse® 
Draadloze trackball
K72359WW
Ergonomische trackball voor draadloze 
verbinding via Bluetooth & 2.4 GHz

Locking Bracket voor
13,5" Surface™ Book

K64821WW
Niet-invasieve oplossing met 

bevestiging 
aan de onderkant van het scherm

SD3650 USB 3.0 
Universeel dockingstation

K33997WW
Breidt aansluitopties uit voor 

een tweede scherm of USB-
randapparatuur

Voor Surface Book (2015) & Surface Book 2 13.5”

Voor Surface Book (2015) & Surface Book 2 13.5”

BlackBelt™ Rugged Case 
voor Surface™ Go
K97454EU

Robuuste MIL-STD-810G military-grade  
bescherming bij vallen en stoten en 
voorzien van een geintegreerde hand-strap 

Pro Fit® Bluetooth 
mobiele muis
K72451WW

Comfortabele muis met twee knoppen, een 
scrollwiel en een 1000 DPI lasersensor

CH1000 USB-C™  

4-Poorts Hub
K39124EU

Breidt de enkele USB-C poort van de Go uit 
naar twee USB-C en twee USB 3.0 poorten

SD1500 USB-C™

Mobiel Dock
K33969WW

Breidt de verbindingsmogelijkheden uit 
met Gigabit Ethernet, USB 3.0, VGA en 
HDMI poorten

Kabelslot met sleutel voor
Surface™ Go / Surface™ Pro
K62044WW

Bevestiging aan de kickstand voor een fysieke 
beveiliging van de Surface Go of Surface Pro

Voor Surface Studio & Surface Studio 2

Privacy Filter  
voor Surface™ Go
626664 2-weg semi-permanent 
626663 2-weg verwijderbaar
626665 4-weg semi-permanent



Engineering
Ontworpen voor 
compatibiliteit

Industrieel ontwerp
Elk product van professionele 

kwaliteit

Kwaliteit
Getest, bewezen en 

betrouwbaar

Product
Details die er toe doen

Technische ondersteuning
Als u aan het werk bent, dan 

zijn wij dat ook

Kensington is toonaangevend op het gebied 

van accessoires voor desktops en mobiele 

apparaten, en is al meer dan 35 jaar een 

vertrouwd merk voor organisaties over 

de hele wereld. Kensington-producten 

stellen mensen in staat productiever te zijn, 

ongeacht hun werkplek. Het uitgebreide 

assortiment aan bekroonde producten van 

Kensington voor zowel desktops als mobiele 

apparaten biedt vertrouwde beveiliging, 

innovaties op het gebied van productiviteit 

en ergonomisch welzijn.

Unieke, individuele sleutels en sloten voor elk apparaat; 
de moedersleutel opent alle sloten. Geeft medewerkers 
toegang tot hun eigen apparatuur, terwijl de IT-manager 
de controle heeft over alle apparatuur en gegevens. 

Alle sloten zijn identiek, zodat u alle sloten met één 
moedersleutel kunt openen. Er worden geen individuele 
sleutels geleverd. Dit vermindert de risico’s in klaslokalen, 
laboratoria of bibliotheekomgevingen. De computer kan 
ter plekke worden afgesloten met alleen toegang voor IT-
managers. 

Kensington kabelsloten - op maat gemaakte oplossingen

Op maat gemaakte oplossingen zijn de meest populaire beveiligingsoptie voor elk bedrijf of organisatie. U krijgt meer 
controle over de apparatuur en beschermt uw medewerkers tegen diefstal van laptop en gegevens. Kies welke controle- 
en toegangsoptie het beste bij uw situatie past:

Oplossingen voor de Surface™ laptop

Triple Trek™ 13,3” 
Ultrabook Backpack
K62591EU
SnugFit™ systeem bergt Surface 
Book en accessoires veilig op

Laptop Locking Station 2.0  
voor de Surface™ Laptop 

K64453WWW
Speciaal voor dunne en 

lichte 11-15" laptops zonder 
beveiligingssleuf

Voor een eenvoudige en snelle  
aansluiting op een tweede scherm 

VM1000 Mini DisplayPort 
naar VGA-videoadapter

K33987WW

SD3600 USB 3.0 
Universeel dockingstation
K33991WW
HDMI-, VGA- en DVI-aansluitingen 
voor meerdere schermen 
en USB-randapparatuur

Master Keyed Single Keyed



Kensington, Expert Mouse, MicroSaver, SmartFit en de naam en het ontwerp van ACCO zijn geregistreerde handelsmerken van ACCO Brands. BlackBelt, ErgoSoft Pro Fit, Triple Trek, Ultimate Presenter 
and The Professionals’ Choice zijn handelsmerken van ACCO Brands. Microsoft is een geregistreerd handelsmerk en Surface is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Alle andere geregistreerde en 
ongeregistreerde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars. ©2019 Kensington Computer Products Group, een divisie van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT21582NL

Voor meer informatie

contact@kensington.com

BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN LOCK & DOCK

CONNECTIVITEITSOPLOSSINGEN INPUT DEVICES

TASSEN & SLEEVES GEZONDHEID & WELZIJN




