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N17-combinatieslot voor wigvormige sleuven 
Combinatie Onderdeelnummer: K68008WW  |  UPC-code: 085896680086
Combinatie met serienummer Onderdeelnummer: K68009WW  |  UPC-code: 085896680093
Combinatie met serienummer,  
verpakking van 25 stuks Onderdeelnummer: K68010WW  |  UPC-code: 085896680109

Een sleutelloze ver-
grendelingsoplos-
sing om laptops 
en tablets met een 
wigvormige ver-
grendelingsaanslui-
ting te beveiligen

De verbeterde Kensington N17-combinatiesloten en 
-combinatiesloten met serienummer voor wigvormige sleuven 
bieden grotere kracht in een kleiner formaat. Het is een sleutelloze 
vergrendelingsoplossing om laptops en tablets met een wigvormige 
vergrendelingsaansluiting te beveiligen.

•	 Stevig slothoofd: intern gecontroleerd en getest op 
toonaangevende industriestandaarden voor torsie/trekkracht, 
vreemde voorwerpen, levensduur van het slot, corrosie en andere 
omgevingsomstandigheden

•	 Koolstofstalen kabel: snijbestendig met een plastic omhulsel om 
de verankeringspunten op bureaus, tafels en andere vaste objecten 
te beschermen

•	 Bevestiging met één hand: nieuw ontworpen schuiver, waarmee u 
het slot snel en eenvoudig in het apparaat kunt plaatsen

•	 Opnieuw in te stellen 4-cijferige code: 10.000 mogelijke 
combinaties, die door de gebruiker gekozen kunnen worden 

•	 Register & Retrieve™: u kunt snel, makkelijk en veilig de combinatie 
opzoeken, mocht u deze ooit kwijtraken of vergeten

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier naar de exacte 
aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Kensington, de naam ACCO en het beeldmerk van 
ACCO zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice is een handelsmerk van 
ACCO Brands. Alle andere gedeponeerde en  niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve 
eigenaren. © 2019 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden.
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Systeemvereisten

Ondersteunde systemen elk Dell-apparaat met een wigvormige   

 vergrendelingsaansluiting 

Productafmetingen

Afmetingen slothoofd  Breedte: 31,6 mm, 

Hoogte: 11 mm, 

Lengte: 44 mm,

Afmetingen kabel Diameter: 5 mm, lengte: 1,8 m 

Afmetingen verpakking

Type verpakking Polybag 

Afmetingen verpakking  Lengte 212 mm,  

Breedte 152 mm,  

Hoogte 25 mm

Gewicht verpakking 209 gr

Masterverpakking  25 stuks

Inhoud verpakking  Eén N17 combinatieslot voor laptops 

Eén instructiehandleiding 

Garantie

Land van oorsprong, juridische 
vereisten en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Certificeringen en naleving REACH, WEEE, RoHS

Garantie 2 jaar beperkte garantie - wereldwijd

Speciale opmerkingen

Meerdere SKU's  Standaardversie - (K68008WW) 

Standaardversie voor Europa - (K68008EU) 

Met serienummer - (K68009WW) 

Met serienummer, verpakking van 25 stuks - 

(K68010WW, K68010EU) 

Technische gegevens
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