Productdatablad

Laptop Locking Station 2.0
voor MacBook® en andere ultradunne 11-15,6 inch laptops
Onderdeelnummer: varieert, zie Technische gegevens
UPC-code: varieert, zie Technische gegevens

Het Kensington Laptop Locking Station 2.0, speciaal gemaakt voor laptops zonder
ingebouwde securityslots, biedt antidiefstalbeveiliging voor MacBook en ultradunne laptops.
Het Kensington Laptop Locking Station 2.0, versterkt door het toonaangevende slot van
Kensington, biedt de vertrouwde bescherming die Kensington in de loop van 25 jaar The
Professionals' Choice™ op het gebied van laptopbeveiliging heeft gemaakt.
FUNCTIES EN VOORDELEN
• Professioneel design voor een gestroomlijnd, geborsteld aluminium vergrendelingsstation dat toegang biedt tot poorten
aan de zijkant van de laptop en superieure flexibiliteit biedt op het gebied van laptopgebruik
• Non-invasieve vergrendelingstechnologie die geen hardwareaanpassingen vereist, zodat de esthetiek en garantie van
de laptop onaangetast blijven
• Instelbare beveiligingsbeugel voor 11-15,6 inch MacBook en andere ultradunne laptops zonder ingebouwde securityslots
• Kraswerende bumpers beschermen uw laptop tegen cosmetische schade
• Het MicroSaver 2.0-laptopslot met sleutel is gecontroleerd en getest conform toonaangevende industrienormen voor
torsie/trekkracht, sabotagebestendigheid, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere
omgevingsomstandigheden

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
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Technische specificaties
SYSTEEMVEREISTEN
•

Ondersteunde systemen: MacBook en andere ultradunne laptops 11 tot 15,6

PRODUCTAFMETINGEN
•

Afmetingen
o

Breedte: 297 mm (11,69 inch)

o

Hoogte: 28,08 mm (1,11 inch)

o

Lengte: 113 mm (4,45 inch)

•

Slotafmetingen
o

Afhankelijk van gekozen slottype

AFMETINGEN VERPAKKING
•

Type verpakking: Witte door (K64451WW)

•

Masterverpakking:

•

o

Breedte: 330 mm (13,0 inch)

o

Diepte: 208 mm (8,2 inch)

o

Hoogte: 208 mm (8,2 inch)

•

Inhoud verpakking:
o

Laptop Locking Station 2.0

o

MicroSaver 2.0-laptopslot met sleutel of
ClickSafe-combinatieslot, indien geselecteerd
(zie speciale opmerkingen)

Losse verpakking:

o

Twee sleutels

o

Breedte: 318 mm (12,5 inch)

o

Inbussleutel

o

Diepte: 193 mm (7,6 inch)

o

Kraswerende bumper

o

Hoogte: 38 mm (1,5 inch)

o

Instructiehandleiding

o

Gewicht verpakking: 0,95 kg (2,1 lbs)

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE
•

Land van herkomst: Taiwan

•

Certificeringen en compliance:

•

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

•

Meerdere UPC-codes

REACH, RoHS, Prop 65

SPECIALE OPMERKINGEN
•

Meerdere SKU's
o

Zonder slot (K64451WW)

o

Zonder slot (08589664451)

o

In witte doos met MicroSaver 2.0-laptopslot

o

In witte doos met MicroSaver 2.0-laptopslot

met sleutel (K64453WW)
o

In winkelverpakking met ClickSafecombinatieslot (K64454WW)

met sleutel (08589664453)
o

In winkelverpakking met ClickSafecombinatieslot (08589664454)

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
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VOORKANT

Instelbare
beveiligingsbeugel

Kraswerende
bumper

Geborsteld
aluminium frame

Kraswerende
bumper

Kensingtonsecurityslot

Kraswerende
bumper

Instelbare
beveiligingsbeugel

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
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