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Productdatablad

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.

K38400EU (Enkele gebruiker) K38401M (Meerdere gebruikers)
UPC/EAN code 50085896384002 8589638401
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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

Beschikbaar voor meerdere gebruikers of een enkele gebruiker – Welke toegangsoptie heeft u nodig?

Meerdere gebruikers met 
beheerderscontrole - K38401M

Enkele gebruiker 
K38400EU

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
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Technische specificaties

SYSTEEMVEREISTEN

• Ondersteunde besturingssystemen: Windows 10

• Systeemresourcevereiste: USB-C-apparaten met 
geïntegreerde ondersteuning voor USB-C Power 
Delivery (PD) tot 60 W en DisplayPort Alt-modus via 
USB-C

• Ondersteunde systemen: Laptops van 11” tot 15” met 
scharnier aan de achterzijde

• Plug & Play: Y’s voor compatibele Windows 10 USB-C 
hostapparaten

• Stroomvoeding: Ondersteunt USB Power Delivery 
3.0-profielen 5 V, 9 V, 12 V, 15 V en 20 V, tot 3 A

HOSTCONNECTIVITEIT

• Hostdockaansluiting: USB-C met geïntegreerde ondersteuning voor USB-C Power Delivery (PD) tot 60 W en 
DisplayPort Alt-modus via USB-C. Compatibel met Thunderbolt 3-hostapparaten.

VIDEO-AANSLUITINGEN

• Video-aansluitingen: DisplayPort v1.2++

• HDCP-ondersteuning: Nee

• Maximumresolutie die wordt ondersteund: 

 { Eén monitor: 2560 x 1440 bij 60Hz
 { Twee monitors: 1920 x 1080 met 60Hz

USB-AANSLUITINGEN

• USB-A 3.1 Gen 2 poorten: Twee (5 V/0,9 A) poorten 
met snelheden tot 10 Gbps

• USB-A 3.1 Gen 1 poorten: Twee (5 V/0,9 A) poorten 
met snelheden tot 5 Gbps

NETWERKAANSLUITINGEN

• Ethernetpoort: RJ45 • Compatibele ethernetsnelheden: 10/100/1000 Mbps

AUDIO-AANSLUITINGEN

• Audio-aansluitingen: één 3,5 mm combipoort voor 
audio-ingang en -uitgang 

• Ondersteunde audiokanalen: Stereo LR

LED-LAMPJE

• Blauwe led-indicator: Juiste sleutel; 
Beveiligingsbeugel gaat open

• Groene led-indicator: Vergrendeld

• Rode LED-indicator: Fout/onjuiste sleutel
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VERMOGEN & OMGEVING

• Classificatie voedingsadapter: 

 { Invoer: 100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz; 1,5 A
 { Output: 20 V gelijkstroom; 5,5 A

• Bedrijfsfrequenties: 13,56 MHz

• Uitgestraald vermogen: 0,0033 mW (EIRP)

• Gebruikstemperatuur: 0 tot 40 °C 

• Opslagtemperatuur: -40 tot 70 °C 

• Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 95%  
niet-condenserend

PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen product 

 { Breedte: 320 mm
 { Diepte: 220 mm
 { Hoogte: 44 mm

• Gewicht product: 1,47 kg

• Beveiligingskabel: 7x7 draad; 4 mm kern gecoat  
tot 5 mm; lengte 1,8 m

• USB-C-kabel: 0,5 m

AFMETINGEN VERPAKKING

• Verpakkingswijze: Witte doos

• Afmetingen verpakking: 

 { Breedte: 362 mm
 { Diepte: 320 mm
 { Hoogte: 83 mm

• Gewicht van verpakking: 3,34 kg

• Masterverpakking: 5 stuks

• Inhoud verpakking:

 { Eén LD4650P Dock met K-Fob Smart Lock
 { Twee sleutelhangers voor gebruikers aan één 

sleutelring
 { Eén USB-C USB 3.1 Gen 2-kabel van 0,5 m 

(10 Gbps)
 { Eén USB 2.0 A-kabel, mannetje-naar-mannetje, 

van 0,5 m (voor gebruik bij een stroomstoring)
 { Eén beveiligingskabel
 { Eén snelstartgids
 { Blad met garantie- en nalevingsinformatie

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van herkomst: China

• Certificeringen en compliance: CE, FCC, IC, RCM, 
ROHS, WEEE, REACH & IMDA

• Garantie: 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd

OVERIGE KENMERKEN

• Kensington-beveiligingsaansluiting

SPECIALE OPMERKINGEN

• Meerdere SKU’s

 { Meerdere gebruikers met beheerderscontrole 
K38401M

 { Enkele gebruiker K38400EU

• Adapters afzonderlijk verkrijgbaar

 { DisplayPort naar HDMI (K33984WW)
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VOORZIJDE

ACHTERZIJDE

Voedingskabel

Led-indicator

Instelbare 
beveiligingsbeugel

Instelbare 
beveiligingsbeugel

Kraswerende 
bumpers

Montagegaten  
voor bureaublad 

(pad optillen)

Bevestigde 
beveiligingskabel

K-Fob  
(sleutelhanger; 2)

Gigabit 
ethernet

3,5mm audio-
in-/uitgang

USB-A 3.1 Gen 
1 poorten (2)

USB-A 3.1 Gen 
2 poorten (2)

Kensington-
beveiligingsaansluiting

USB-C PD  
poort

DisplayPort 
v1.2++ (2)

DC 20 V


