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Product
Sheet

Als lid van het Designed for Surface-programma hebben we in 

nauwe samenwerking met Microsoft de BlackBelt™ 2nd Degree 

Rugged Case voor Surface™ Pro X gemaakt. De hoes heeft een 

valbescherming volgens militaire nomen, biedt volledige toegang 

tot alle poorten en volledig gebruik van de standaard. Bovendien 

geven we er twee jaar garantie op. Andere functies zijn onder meer 

een verstelbare hand strap waardoor het apparaat plat kan liggen, 

toetsenbordhouder met bandjes die uw toetsenbord beschermt 

en schoonhoudt en een penhouder die de Surface Slim-pen op een 

handige manier bevestigt en bewaart. 

Functies zijn onder andere:

• Door Microsoft gecertificeerd als 'Designed for Surface' 

• Valtest MIL-STD-810G

• Zorgt dat u de I/O-poorten en standaard volledig kunt gebruiken.

• Verstelbare hand strap

• Surface Slim-penhouder

• Toetsenbordhouder met bandjes

• Twee jaar garantie

De ultieme 
bescherming voor 
uw Surface Pro X.
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Exclusief ontworpen  
voor Surface Pro

Door Microsoft 
gecertificeerd voor de 
beste kwaliteit, vorm, 
pasvorm en functionaliteit.

Valbescherming volgens  
militaire normen

Getest volgens de MIL-
STD-810G-norm, wat 
betekent dat de hoes alles 
aankan.

Volledige toegang tot alle 
poorten en geïntegreerde 
Surface Pro-standaard

Hoes hoeft niet te worden 
verwijderd.

Verstelbare hand strap

De hand strap biedt een 
stevige houvast en wordt 
plat opgeborgen als deze 
niet wordt gebruikt, 
waardoor het apparaat 
plat en stabiel kan liggen.
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Surface Slim-penhouder

De houder bevestigt 
en bewaart de Surface 
Slim-pen op een handige 
manier.

Toetsenbordhouder met 
bandjes

Beveiligt uw toetsenbord 
in gebruik en zorgt ervoor 
dat het beschermd en 
schoon blijft.

Twee jaar garantie

U kunt zonder zorgen op 
Kensington rekenen.

Twee jaar
garantie



Systeemvereisten

Compatibiliteit Exclusief ontworpen voor Microsoft Surface Pro X

Materiaalspecificaties

Binnenstructuur  Polycarbonaat (PC)  
Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS)

Buitenstructuur  Thermoplastisch polyurethaan (TPU)

Hand strap Silicone

Bandje voor toetsenbord Silicone

Kleur van behuizing Zwart

Productafmetingen

Afmetingen product  Breedte: 297,3mm 
Lengte: 229,6mm  
Hoogte: 21,9mm

Gewicht product 0,242kg

Verpakking

Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking (detailhandel)  330mm x 230mm x 27mm

Gewicht verpakking  0,34kg

Verpakkingsinhoud  Eén BlackBelt Rugged Case, snelstartgids en garantie-
informatie

Land van oorsprong, juridische  
vereisten en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Certificatie en conformiteit MIL-STD-810G, Designed for Surface

Garantie 2 jaar wereldwijde garantie

Technische  
gegevens
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