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Top 6 

70% 
van de reizigers heeft tot wel $ 2500 
aan waardevolle bezittingen in zijn of 
haar reistas of handbagage. MAAR... SLECHTS 4% 

vindt veiligheid het belangrijkste aspect van 
een tas.

75% neemt geen voorzorgsmaatregelen 
om hun tas veilig te houden

67% 
voor zakenreizen

63% 
voor vakanties

Vliegen is de populairste manier om zakelijk of 
privé te reizen:

plaatsen waar mensen het 
meest bang zijn voor diefstal:

25%
Conferenties/beurzen 

25%
Hotelkamer

30%
Cafés/restaurants

21%
Hotellobby

59%
Vliegveld

35% is op reis al eens 
bestolen.

19%
Auto

Veilig op reis?Veilig op reis?

Bron: Kensington bagageveiligheidsenquête, juli 2015



Tassen, 
rugzakken 
en sleeves

Snel en veilig
Waarom zouden uw laptop, tablet, 
opladers, smartphone en andere 
accessoires een last voor u zijn? In 
onze tassen kunt u alle apparaten 
kwijt, met alle toebehoren erbij. En 
bovendien zijn ze ontworpen voor 
maximaal comfort, of u nu op weg 
bent naar kantoor of op zakenreis 
gaat.

Dus voor intensieve gebruikers op 
zakenreis, pendelende professionals 
en studenten die naar college gaan, 
biedt Kensington de ideale tas, 
afgestemd op uw dagelijkse leven en 
de apparaten die daar bij horen.



SecureTrek™ Laptop 
Overnight Roller 
Case 17"
Zwart (K98620WW)

• Door zijn formaat voldoet de trolley aan alle vereisten voor handbagage van 
luchtvaartmaatschappijen en past hij makkelijk in een bagagevak

• Gewatteerde opbergvakken voor laptops tot 17" en tablets tot 10"
• Royale opbergruimte voor kleding, dossiers en persoonlijke bezittingen 

SecureTrek™ 
Laptop Overnight 
Backpack 17"
Zwart (K98618WW)

• Praktisch ontwerp, kan bij controleposten plat worden gelegd voor eenvoudige 
scannercontrole (in overeenstemming met alle TSA-richtlijnen)

• Gewatteerde opbergvakken voor laptops tot 17" en tablets tot 10"
• Speciale doorschuifopening om de tas gemakkelijk te bevestigen aan de uitgeschoven 

handgreep van uw trolley
• Het zachte rugdeel zorgt voor optimaal draagcomfort

SecureTrek™ Laptop 
Backpack 15.6"                                                     
Zwart (K98617WW)

• Gewatteerde opbergvakken voor laptops tot 15,6" en tablets tot 10"
• Speciale doorschuifopening om de tas gemakkelijk te bevestigen aan de uitgeschoven 

handgreep van uw trolley
• Het zachte rugdeel zorgt voor optimaal draagcomfort
• Handig zijvak voor het kabelslot

SecureTrek™ Laptop 
Toploader Case 15.6" 
Zwart (K98616WW)

• Gewatteerde opbergvakken voor laptops tot 15,6" en tablets tot 10"
• Speciale doorschuifopening om de tas gemakkelijk te bevestigen aan de uitgeschoven 

handgreep van uw trolley
• Royale opbergruimte voor onder meer dossiers en persoonlijke bezittingen

SecureTrek

• De hamervormige ritssluiting kan worden vastgeklikt in 
de SecureTrek Lock Base-vergrendeling waardoor pogingen 
tot diefstal geen kans maken en kwaadwillende personen 
uw tas niet kunnen openen

• Kensington Portable Laptop Lock (afzonderlijk verkrijgbaar, 
zie pagina 5 voor opties) om uw tas veilig te bevestigen 
aan een vast object

• Niet-doorboorbare ritssluiting als afsluiting van 
opbergvakken die bescherming biedt tegen doorboren met 
een scherp object

• Lock Loop-verlengingslus, ideaal voor gebruik in 
combinatie met een TSA-goedgekeurd reisslot in verband 
met controles op het vliegveld

• De opbergvakken bieden op overzichtelijke wijze plaats 
aan uw opladers, pennen, visitekaartjes, sleutels en meer

Wij zijn experts op het 
gebied van beveiliging
Vertrouw op het meest toonaangevende merk 
op het gebied van fysieke laptopbeveiliging 
zodat u altijd zorgeloos op reis kunt gaan. 
Bescherm uw rugzak of reistas met de 
gepatenteerde SecureTrek™ Lock Base-
vergrendeling, zodat uw mobiele apparaten en 
andere waardevolle bezittingen altijd veilig zijn.
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ClickSafe® Portable 
Combination Lock

WordLock® Portable 
Combination Laptop 
Lock

Portable Combination 
Laptop Lock

ClickSafe® Keyed 
Retractable Laptop Lock

MicroSaver® Keyed 
Retractable Notebook 
Lock

K64698EU K64671EU K64670EU K64955WW K64538EU
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Vergelijkingstabel
Vergelijk tassen en vind hier de ideale tas voor uw mobiele apparaten. 

Aanbevolen laptopsloten voor de SecureTrek Lock Base-
vergrendeling
Hiermee kunt u uw tas vastmaken op plaatsen met een hoog diefstalrisico, zoals luchthavens, hotels en beurzen. 
In de Kensington Security Slot passen ClickSafe- en MicroSaver-sloten.

Specificaties

(h x b x d)

SecureTrek™ Laptop 
Toploader Case 15.6" 
K98616WW

SecureTrek™ Laptop 
Backpack 15.6"
K98617WW

SecureTrek™ Laptop 
Overnight Backpack 17"
K98618WW

SecureTrek™ Laptop 
Overnight Roller 
Case 17"
K98620WW

Afmetingen 
buitenkant

343 mm x 483 mm x 
177,8 mm

298 mm x 457 mm x 
177,8 mm

317 mm x 483 mm x 165 mm 317 mm x 483 mm x 
247,65 mm

Laptopvak 270 mm x 387 mm x 40 mm 269 mm x 387 mm x 41 mm 279 mm x 420 mm x 38 mm 279 mm x 420 mm x 38 mm

Tabletvak 211 mm x 275 mm x 12,7 mm 211 mm x 275 mm x 12,7 mm 211 mm x 275 mm x 12,7 mm 211 mm x 275 mm x 12,7 mm

Aanbevolen sloten voor SecureTrek

Vergelijking SecureTrek-tassen



Contour Roller 17"
Zwart (62348)

• Telescoophandgreep met vijf standen kan worden aangepast aan uw lengte
• Handig vak om snel bij uw vliegtickets te kunnen
• Uitvouwbare vakken voor waterflessen en een voorvak met ritssluiting voor belangrijke 

spullen

Contour Pro 
Notebook Carrying 
Case 17"
Zwart (62340)

• De ergonomische handgrepen blijven goed bij elkaar en zorgen voor een gelijkmatige 
verdeling van het gewicht

• Schokabsorberende, voorgevormde schouderriemen zijn veilig en comfortabel
• Handig vak om snel bij uw vliegtickets of andere documenten te kunnen

Contour 
Backpack 17"
Zwart (1500234)

• Aan contouren aanpasbare lendensteun vermindert vermoeidheid door gewicht naar de 
heupen te verplaatsen

• Gevoerde, gevormde schouderbanden verlichten de belasting op de nek en schouders
• Handgreep kan tevens worden gebruikt om de tas aan een rolkoffer te hangen

Contour Overnight 
Roller 17"
Zwart (62903)

• Telescoophandgreep met drie standen kan worden aangepast aan uw lengte
• Het grote vak is flexibel en biedt maximale ruimte voor uw kleding en dossiers
• Het binnenvak met ritssluiting is groot genoeg voor uw kleding en biedt in een 

waterbestendig vak ruimte voor toiletartikelen

Contour Notebook 
Carrying Case 15.6"
Zwart (62220)

• Ergonomische handgrepen verdelen gewicht gelijkmatig voor meer draagcomfort 
• Vaste, gevoerde handgrepen komen samen en wijken niet, hoe vol de tas ook is
• Innovatieve, schokabsorberende schouderband

Contour™ Overnight 
Backpack 15.6"
Zwart (K62594EU)

• Het SureCheck™-ontwerp is praktisch bij controleposten, omdat u uw laptop in uw rugzak 
kunt laten zitten

• Gevoerde, gevormde schouderbanden verlichten de belasting op de nek en schouders
• Het perfecte formaat voor overnachtingen of dagtrips
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Contour

Ongekend 
comfort
Onze Contour™ tassen beschikken over 
unieke voorgevormde vakken en verdelen 
het gewicht, zodat de focus naar uw sterkere 
draagspieren wordt verplaatst. Dit zorgt 
voor 35% minder schouderklachten en hoog 
draagcomfort. Elke tas wordt gemaakt van 
uiterst duurzaam 1680D-materiaal, wat 
bestand is tegen schaven, doorboren en 
scheuren.
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Zelfs in het donker
Opvallende 

tassen 
Bescherm uw ultradunne apparaat wanneer 

u onderweg bent met Triple Trek™. De met 
fleece gevoerde vakken voor een Ultrabook™ 

of Chromebook™ en een tablet, zijn heel 
licht en toch zeer duurzaam. Er is meer 

dan genoeg ruimte voor dossiers en een 
verborgen vak voor kostbaarheden.  
Reflecterende ritsen bieden betere 

zichtbaarheid in het donker.

Triple Trek™ 
Ultrabook Backpack 
14"
Zwart (K62591EU)

• Verstelbare schouderbanden en gepolsterde achterzijde voor steun in de rug
• Handige handgreep die ook fungeert als een riem om de rugzak aan een trolley te bevestigen
• Opbergbare waterflessenhouder

Triple Trek™ 
Ultrabook Messenger 
14"
Zwart (K62590EU)

• Verstelbare schouderband
• Opbergvak aan de achterzijde biedt snelle toegang tot accessoires
• Accessoire vak met karabijnhaak voor sleutels

Triple Trek™ 
Ultrabook Toploader 
14" 
(K62589EU)

• De gevoerde schouderbanden zijn ontworpen om de belasting van de nek en schouders te 
verlichten

• Laptopcompartiment met SnugFit®-beschermingssysteem voor uitstekende bescherming 
van uw ultrabook

• Houd onderweg alles op orde met meerdere accessoirevakken

Triple Trek™ 
Ultrabook Ladies 
Tote 14"
(K62588EU)

• De gevoerde schouderbanden zijn ontworpen om de belasting van de nek en schouders te 
verlichten

• Laptopcompartiment met SnugFit®-beschermingssysteem voor uitstekende bescherming 
van uw ultrabook

• Houd onderweg alles op orde met meerdere accessoirevakken

TripleTrek

Triple Trek™ 
Ultrabook 
Messenger 14"
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SP45 SureCheck™ 
17" Classic Case
Zwart (K62568US)

• Sneller door de beveiligingscontrole met SureCheck, rits de tas los en leg deze plat neer
• Minder risico op diefstal van uw laptop, omdat deze in de tas kan blijven 
• Duurzame nylonconstructie met gewatteerd laptopvak

LS440 Laptop Sleeve 
14.4" - Black
Zwart (K62619WW)

• Compatibel met de meeste 14" laptops, Chromebooks™ en Ultrabooks™
• Zachte pluche binnenvoering beschermt uw apparaat tegen krassen
• Stevige Always-on-bescherming voor zowel onder- als bovenzijde van de laptop

Soft Universal Sleeve - 
Black 11.6"
Zwart (K62609WW)

• Universele pasvorm geschikt voor apparaten tot 11,6", inclusief laptops en tablets
• Verstevigde handgreep zorgt voor optimaal draagcomfort
• Zachte fleecevoering beschermt de buitenkant tegen krassen

Soft Universal Sleeve - 
Black 14"
Zwart (K62610WW)

• Universele pasvorm geschikt voor apparaten tot 14", inclusief laptops en tablets
• Verstevigde handgreep zorgt voor optimaal draagcomfort
• Zachte fleecevoering beschermt de buitenkant tegen krassen

SP12/SP15 Neoprene 
Sleeve
Zwart (K62561EU voor 15,6")

Zwart (K62569US voor 12")

• Gewatteerd laptopvak beschermt uw apparaat
• Voorvak met meerdere handige opbergvakjes
• Opbergvak aan de binnenkant

SP10/SP17 Classic 
Sleeve
Zwart (K62567US voor 17")

Zwart (K62562EU voor 15,6")

• Klassieke sleeve van duurzaam nylon voor prima bescherming en transport van uw laptop
• Bescherming voor uw laptop of ultrabook en accessoires
• De vakken aan beide zijden bieden een ideale opbergruimte voor laders en kabels

Professional Laptop 
Briefcase 15.6"
Zwart (K62611WW)

• Modern en robuust ontwerp van imitatieleer 
• Gewatteerde compartimenten voor laptops tot 15,6" en tablets tot 12"
• Meerdere opbergvakken voor persoonlijke bezittingen, bijvoorbeeld een smartphone

Tassen voor uw 
waardevolle 
bezittingen

Wij bieden een uitgebreide selectie 
aan draagtassen, van eenvoudig tot 

uitgebreid, waarmee u uw laptop en 
toebehoren veilig en comfortabel kunt 

vervoeren.

Sleeves



GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:

Kensington.com/LaptopBags

Kensington en de ACCO-naam zijn gedeponeerde handelsmerken van 
ACCO Brands. 'smart. safe. simple.', Contour, DropShield, SecureTrek, 
SureCheck en Triple Trek zijn handelsmerken van ACCO Brands. Alle 
andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2015 Kensington Computer 
Products Group, een onderdeel van ACCO Brands.  Alle rechten 
voorbehouden. CBT11407
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