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Designet til at passe til Kensingtons nano-

sikkerhedsslot, NanoSaver® -lås med nøgle til bærbar computer 

sikres ultratynde bærbare computere, tablets og 2-i-1-enheder 

med samme kvalitet og styrke, som Kensingtons The 

Professionals’ Choice™ har stået for i mere end 25 år. Fordi den 

er udviklet ved hjælp af ufravigelige specifikationer, patenterede 

teknologier og strenge tests i forhold til barske miljøforhold, 

sørger NanoSaver® -låsen med nøgle til bærbare computere 

for næste sikkerhedsgeneration til ultratynde enheder.

Funktionerne omfatter:

• Solidt 10-mm låsehoved med

Cleat™-låseteknologi

• 5-mm nøglesystem

• Kabel af kulstofstål

• Pivoterings- og rotationskabel

• Verificeret og testet

• Begrænset levetidsgaranti

Næste 
sikkerhedsgeneration 
til ultatynde enheder



Produkt
Ark
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Solidt 10-mm låsehoved  

med Cleat™-låseteknologi

Fastgøres til Kensington NanoSaver®-

sikkerhedsslottet, som findes på 

udvalgte ultratynde, bærbare computere 

og tablets for ukompromitteret 

sikkerhed.

5-mm nøglesystem

Kompatibelt på tværs af alle 

Kensingtons nyeste låse og indeholder 

patenteret Anti-Pick Hidden Pin™-

teknologi, alt sammen en del af vores 

solide, brugertilpassede løsninger til 

nøgleadministration, som omfatter 

mulighederne Master-nøgle- (K64445M), 

Enkeltnøgle- (K64445S) og Som låse med 

nøgle- (K64445L).

Unik låsekonstruktion

Ekspanderende "sidekroge" griber fat i 

de indvendige sider af låsestikket, hvilket 

skaber en stærk forbindelse mellem 

enhedens ramme og låsen, så tyveri 

bliver stort set umuligt.

Pivoterings- og rotationskabel

Muliggør suveræn fastgørelse af bærbare 

computere.

Verificeret og testet

Til brancheførende standarder i 

forhold til moment/træk, fremmede 

implementeringer, låsens livscyklus, 

korrosion, nøglestyrke og andre 

miljøforhold.

Register & Retrieve™-onlineportal

Værktøj til låseregistrering, som 

administratorer kan bruge til enkel 

administration af låse og til at hente 

kombinationer, hvis en bruger har glemt 

eller mistet sin kode.



Systemkrav

Systemkrav Ethvert system med et  
Kensington NanoSaver®-sikkerhedsslot

Produktmål

Mål på låsehoved  Diameter: 10 mm (0,4”) 
Længde: 22 mm (0,9”)

Kabelmål  Diameter: 4,5 mm (0,2”) 
Længde: 1,8 m (6’)

Emballage

Emballagetype Polypose

Emballagemål  Bredde: 178 mm (7”) 
Længde: 152 mm (6”) 
Højde: 25 mm (1”)

Emballagevægt 0,2 kg (0,45 lbs)

Pakkens indhold  1 stk. NanoSaver®-lås med nøgle til bærbar 
computer, 2 stk. nøgler,  
1 stk. Brugervejledning

Oprindelsesland,  
juridiske oplysninger og garanti

Oprindelsesland Taiwan

Certificering og overholdelse af  REACH, RoHS, Prop 65 
juridiske krav

Garanti Begrænset levetidsgaranti – global

Særlige noter

Flere SKU'er Bulkpakkeemballage (K64444WW) 
Master-nøgle (K64445M) 
Enkeltnøgle (K64445S) 
Som låse med nøgle (K64445L)

Tekniske  
specifikationer
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