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Krachtige beveiliging met één klik in een klein ontwerp
ClickSafe® 2.0 Laptopslot met sleutel

Het ClickSafe 2.0 Laptopslot met sleutel van Kensington 
(al 25 jaar toonaangevend op het gebied van fysieke 
apparaatbeveiliging) biedt via één klik en zonder sleutel 
dezelfde sterkte en gemak als het oorspronkelijke slot, 
alleen in een kleiner ontwerp dat niet onderdoet voor het 
origineel. Met een sleutelsysteem van 5 mm met Hidden 
Pin™-technologie klikt het ClickSafe-slothoofd in het ClickSafe 
Security Anchor nadat het is geplaatst in het Kensington 
Security Slot™ dat in de meeste laptops te vinden is. De 
koolstofstalen kabel is bestand tegen doorsnijdpogingen en 
dankzij een draaiend en roterend scharnier zijn geen 
lastige hoeken bij het insteken van de sleutel.

Functies en voordelen
• Het sterke, maar kleinere slothoofd biedt compromisloze 

beveiliging voor een grote verscheidenheid aan laptops en 
apparaten

• Het ClickSafe®-slot biedt beveiliging in één stap nadat het 
Security Anchor is geplaatst in de Kensington Security Slot, 
dat te vinden is in de meeste laptops en dat zorgt voor 
een betere naleving van beveiligingsvoorschriften door 
werknemers

• Sleutelsysteem van 5 mm met gepatenteerde Hidden 
Pin-technologie is compatibel met maatoplossingen van 
verschillende soorten Kensington-sloten

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

• Onafhankelijk gecontroleerd en getest op toonaangevende 
industrienormen voor torsie/trekkracht, implementaties van 
derden, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en 
andere omgevingsomstandigheden

• Robuuste oplossing voor sleutelbeheer met Register & 
Retrieve™, een cloudservice voor sleutelbeheer en controle, 
met opties zoals mastersleutel (K65042M), beheerderssleutel 
(K65042S) en gelijke sleutels (K65042L)

Waarom op Kensington vertrouwen?
Kensington is wereldwijd de nummer 1-verkoper van 

laptopsloten. De Kensington-beveiligingssloten worden 
ingebouwd in 95% van de laptops, projectoren, printers en 

schermen wereldwijd.
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Waarom beveiligen we de kantoorlaptop?
• 40% van de laptopdiefstallen 

vindt plaats op kantoor

• 97% van alle gestolen 
kantoorlaptops 
wordt nooit meer 
teruggevonden

• Een goed 
geïmplementeerd 
beleid voor 
bedrijfsbeveiliging 
vermindert diefstal van 
laptops met 85%

• Het verlies van 
bedrijfseigen data kan  
een kostbare zaak zijn


