
Kensington introduceert voor zowel Windows- als Mac-apparaten een baanbrekende 2-in-1 oplossing 
voor docking en vergrendeling door Thunderbolt 3-docking te combineren met vernieuwende 
vergrendelingstechnologie voor laptops.  Het LD5400T-dockingstation voor meerdere gebruikers combineert 
de productiviteitsvoordelen van Thunderbolt 3-connectiviteit met K-Fob Smart Lock-technologie.  Profiteer van 
meer snelheid, meer pixels, meer vermogen en meer mogelijkheden terwijl je de kans op laptopdiefstal verkleint 
en de bedrijfsprotocollen voor beveiliging beter kunt naleven.  Beveiligt slanke en lichte laptops van 11-15 inch 
van onder andere Apple, Dell, HP, Lenovo en andere fabrikanten.

Optimale docking met innovatieve vergrendeling
LD5400T Thunderbolt 3-dockingstation met K-Fob™ Smart Lock voor meerdere gebruikers

Functies en voordelen
• IT-toegangsbeheer biedt IT-beheerders het voordeel 

van mastertoegang tot alle stations, waaronder de 
stations die worden gebruikt voor gedeelde werkplekken 
(hotdesking, hotelling of flexplekken).

• Platformoverkoepelende compatibiliteit zorgt ervoor 
dat het dockingstation voor zowel Windows- als Mac-
apparaten kan worden gebruikt.

• Thunderbolt 3-technologie zorgt voor een 
overdrachtssnelheid van 40 Gbps via een enkele poort, en 
connectiviteit met apparaten die over een Thunderbolt-
aansluiting beschikken, miljarden USB-apparaten en 
dual 4K UHD-schermen, terwijl 85 W aan vermogen 
wordt geleverd aan het hostapparaat.1

• 5K voor één monitor en 4K voor twee monitors via 
DisplayPort v1.2 of HDMI (afzonderlijk verkochte 
adapters; USB-C naar HDMI - K33993WW; USB-C 
naar VGA - K33994WW; DisplayPort naar HDMI - 
K33984WW).

• K-Fob™ Smart Lock-technologie biedt versleutelde 
beveiliging in combinatie met eenvoudige, sleutelloze 
vergrendeling.

• Met productiviteitspoorten kunnen gebruikers 
verbinding maken met randaccessoires via twee 
Thunderbolt 3-poorten: een voor stroomtoevoer en 
gegevensoverdracht en een voor USB-C-compatibiliteit 
of serieaansluiting van maximaal vijf apparaten met 
Thunderbolt-aansluiting, vier USB 3.0-poorten (5V/0.9A), 
één 1 Gbps Ethernetpoort en een gecombineerde 3,5 
mm audio-ingang/uitgang.

• Het professionele vergrendelingsontwerp voldoet aan 
de toonaangevende industriestandaard van Kensington 
op het gebied van duurzaamheid, biedt ongehinderde 
toegang tot de zijpoorten van de laptop en vereist geen 
aanpassingen aan de laptop.

• De beveiligingsbeugels zijn zonder gereedschap te 
verstellen en geschikt voor slanke en lichte laptops van 
11-15 inch.

• De kraswerende bumpers beschermen het scherm en 
frame van de laptop tegen cosmetische schade.

• Flexibele beveiliging waarmee het station kan worden 
bevestigd aan een vast object met de verwijderbare, 
gekoppelde slotkabel, met het ingebouwde Kensington 
Security Slot in combinatie met een kabelslot of met 
behulp van de montagegaten voor het bureau voor 
permanente bevestiging.

1  Alleen geschikt voor laptops met Thunderbolt 3-poorten; niet achterwaarts compatibel met Thunderbolt 1 of Thunderbolt 2.  

Controleer of uw apparaat stroomvoeding ondersteunt als u Windows gebruikt..
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Compatibiliteit 
• Windows 10 en macOS X 10.12 of nieuwere versies
• Geschikt voor slanke en lichte laptops van 11-

15 inch

Waarom u op Kensington kunt rekenen?
Al meer dan 35 jaar is Kensington The Professionals’ Choice als het 
gaat om oplossingen voor productiviteit en laptopbeveiliging op 
uw werkplek.

LD5400T Thunderbolt 3-dockingstation met K-Fob™ Smart Lock voor meerdere gebruikers
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Voor meerdere gebruikers met adminbeheer
K39470M

Eén gebruiker 
K33476NA/EU

Doelomgeving Vaste en gedeelde werkplekken Vast bureau

Key fob-toegang door 
beheerder

Ja Nee

Registratie K-Fob™ vereist Ja Nee

Accepteert elke  
geregistreerde K-Fob™

Ja Nee, accepteert alleen 
uitgegeven K-Fob™

Toegangsgegevens Plaats de laptop, duw de beugels aan om 
vast te zetten, gebruik een willekeurige 
geregistreerde K-Fob™ om te vergrendelen en 
dezelfde K-Fob™ om te ontgrendelen.

Plaats de laptop, duw de 
beugels aan om vast te zetten, 
gebruik de geleverde K-Fob™ 
om te ontgrendelen
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