
Het Kensington-kabelslot met sleutel bepaalt de norm doordat het beschikt over zorgvuldig 
geteste, non-invasieve vergrendelingstechnologie die wordt ondersteund door het innovatieve 
sleutelsysteem van Kensington, wat het de superieure beveiligingsoplossing maakt voor de 
Surface Pro & Surface Go.

Kensington en de naam en vormgeving van ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. 
Kensington The Professionals’ Choice is een handelsmerk van ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en 
nietgedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2020 Kensington 
Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT27908NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP:

contact@kensington.com

Functies en voordelen
• Exclusief ontworpen voor de Surface Pro en Surface Go voor 

professionele beveiliging en superieur gebruiksgemak

• De non-invasieve vergrendelingstechnologie biedt een eenvoudige 
beveiligingsoplossing die geen aanpassingen aan het apparaat 
vereist, zodat de hardwaregarantie en het uiterlijk van de Surface 
Pro en Surface Go behouden blijven

• Sterk slothoofd voldoet aan de toonaangevende 
industriestandaarden van Kensington op het gebied van 
vandalismebestendigheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid

• Sleutelsysteem van 5 mm beschikt over gepatenteerde Hidden 
Pin™-technologie tegen ontgrendeling en behoort tot Kensingtons 
robuuste oplossingen voor sleutelbeheer met onder andere de 
opties Met mastersleutel (K62052M) en Met één sleutel (K62052S) 
waarmee IT-managers zo weinig mogelijk sleutels nodig hebben 
voor het beveiligen van apparaten in gemengde technologische 
omgevingen

• Koolstofstalen kabel voorkomt en weerstaat doorsnijden

• Register & Retrieve™-programma biedt gratis en veilig vervangen 
van sleutels op basis van de cloud

• Beperkte, levenslange garantie door de marktleider op het gebied 
van laptopsloten

Waarom op Kensington vertrouwen?
Kensington is wereldwijd de belangrijkste 
verkoper van laptopsloten en Kensington-
vergrendelingsoplossingen worden ingebouwd 
in 95% van de laptops, projectoren, printers 
en beeldschermen wereldwijd. Dankzij zijn 
uitgebreide, professionele ondersteuning 
voor accessoires voor Surface™-producten, 
waaronder stevige beschermhoezen, sleeves, 
docks, hubs, vergrendelkits en privacyschermen, 
is Kensington The Professionals’ Choice™ voor 
organisaties die gebruikmaken van de Microsoft® 
Surface™-productlijn in hun 
computeromgeving.

Compatibiliteit
Surface™ Pro 7
Surface™ Pro 6
Surface™ Pro 5 (2017) 
Surface™ Pro 4  
Surface™ Pro 3
Surface™ Go

Niet compatibel met 
Surface Pro X

Kabelslot met sleutel voor 
Surface Pro & Surface Go

K62044WW

Compromisloze beveiliging voor Surface Pro & Surface Go
Kabelslot met sleutel voor Surface Pro & Surface Go



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. 
Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun 
respectieve bedrijven. 
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Productdatablad 

SLOT EN KABEL 

SLOTHOOFD 

Koolstofstaalkabel van 1,8m 

5 mm sleutels 

met Hidden 

Pin™ 

Klittenband kabelklem 

Sterk slothoofd 



Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. 
Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun 
respectieve bedrijven. 
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Productdatablad 

Technische specificaties 

COMPATIBILITEIT 

• Surface Pro 7, Surface Pro 6, Surface Pro 5 (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface Go

• Niet compatibel met Surface Pro X

PRODUCTAFMETINGEN 

• Gewicht product

o 0,27 kg

• Afmetingen slothoofd:

o Lengte: 28,5 mm

o Breedte: 25,5 mm

o Diepte: 17,5 mm

• Afmetingen kabel:

o Diameter: 5,0 mm

o Lengte: 1,8 m

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Winkelverpakking (K62055WW)

o Breedte: 163 mm

o Diepte: 147 mm

o Hoogte: 33 mm

o Gewicht: 0,27 kg

• Masterverpakking: 5 stuks per doos

o Breedte: 201 mm

o Diepte: 196 mm

o Hoogte: 168 mm

o Gewicht: 1,59 kg

• Bruine doos (K62044WW/K62052M/K62052S)

• Masterverpakking: 25 stuks per doos

o Breedte: 406 mm

o Diepte: 381 mm

o Hoogte: 203 mm

o Gewicht: 7,26 kg

• Inhoud verpakking:

o Eén kabelslot met sleutel voor Surface Pro/Surface Go

o Twee sleutels

o Eén instructiehandleiding

o Garantie-informatie

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van herkomst: Taiwan

• Certificeringen en compliance: REACH, RoHS, Prop 65

• Garantie: 5 jaar

SPECIALE OPMERKINGEN 

• Meerdere SKUs

o Bruine doos (K62044WW)

o Met mastersleutel (K62052M)

o Met supervisorsleutel (K62052S)
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