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Productdatablad

ClickSafe® 2.0-laptopslot met sleutel voor Dell-apparaten

Onderdeelnummer: K66638WW
UPC-code: 8589666638

Het ClickSafe® 2.0-laptopslot met sleutel van Kensington is al 25 jaar toonaangevend op het gebied van 
fysieke apparaatbeveiliging en biedt via één klik en zonder sleutel dezelfde sterkte en hetzelfde gemak als 
het oorspronkelijke slot, maar dan in een kleiner, compact ontwerp. De koolstofstalen kabel is bestand tegen 
doorsnijdpogingen en dankzij een draaiend en roterend scharnier zijn er geen lastige hoeken bij het insteken van 
de sleutel.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Stevig slothoofd dat perfect past op de nieuwste Dell-laptops en -tablets met een wigvormige 
vergrendelingsaansluiting

• ClickSafe®-vergrendelingstechnologie biedt beveiliging in één stap nadat het beveiligingsanker is 
geïnstalleerd in de Dell wigvormige vergrendelingsaansluiting die op de meeste Dell-laptops aanwezig is, 
waardoor naleving door werknemers aanzienlijk kan worden verbeterd

• Hidden Pin™-technologie is compatibel met de nieuwste Kensington-sloten en bevat gepatenteerde anti-
lockpicking-technologie, als onderdeel van onze robuuste beheersoplossingen voor op maat gemaakte 
sleutels van 5 mm met onder andere de opties met mastersleutel (K66639M), met supervisorsleutel 
(K66639S) en met identieke sleutels (K66639L)

• Koolstofstalen kabel is snijbestendig en kan aan een bureau, tafel of ander vast object worden verankerd

• Draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan de laptop

• Gecontroleerd en getest op toonaangevende industriestandaarden voor torsie/trekkracht, vreemde 
voorwerpen, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere omgevingsomstandigheden

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

SYSTEEMVEREISTEN

• Ondersteunde systemen: Elk Dell-apparaat met een wigvormige vergrendelingsaansluiting 

PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen slothoofd: 

 { Hoogte: 29,8 mm

 { breedte: 12,8 mm

 { lengte: 19,1 mm

• Afmetingen kabel: 

 { Diameter: 5 mm

 { lengte: 1,8 m  

AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: Polybag

• Afmetingen verpakking: 

 { Diepte: 18 mm

 { breedte: 203 mm

 { hoogte: 254 mm

• Gewicht verpakking: 0,2 kg

• Inhoud verpakking:

 { Eén ClickSafe 2.0-slot

 { één wigvormige aansluiting

 { twee sleutels

 { één instructiehandleiding

 { garantie  

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: Taiwan

• Certificeringen en compliance: REACH, WEEE, RoHS

• Garantie: 5 jaar beperkte garantie - wereldwijd

SPECIALE OPMERKINGEN

• Meerdere SKU’s

 { Met mastersleutel (K66639M)

 { Met identieke sleutels (K66639L)

 { Met supervisorsleutel (K66639S)
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Twee sleutels,  
Register & Retrieve™

Stevig slothoofd

Één wigvormige  
aansluiting

Koolstofstalen  
kabel, 1,8 m  


