NanoSaver®-laptopslot met sleutel
Artikelnummer: K64444WW | UPC-code: 0 85896 60600 0

Een nieuwe
generatie
beveiliging
voor
ultradunne
apparaten

Ontworpen voor de Kensington NanoSaver® Security Slot, beveiligt
het NanoSaver®-laptopslot met sleutel ultradunne laptops, tablets
en 2-in-1’s met dezelfde kwaliteit en sterkte die Kensington al meer
dan 25 jaar tot The Professionals’ Choice™ maken. Het NanoSaver®laptopslot met sleutel is ontwikkeld op basis van strenge
specificaties en gepatenteerde technologieën, heeft rigoureuze
tests onder zware omstandigheden doorstaan en biedt een nieuwe
generatie beveiliging voor ultradunne apparaten.
Functies zijn onder andere:
• Het stevige slothoofd
van 10 mm met Cleat™vergrendelingstechnologie
• Het sleutelsysteem van 5 mm

• De draaiende en roterende
• Gecontroleerd en getest
• Beperkte, levenslange
garantie

• Koolstofstalen kabel

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 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. Thunderbolt en het Thunderboltlogo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. © 2021 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT33743NL

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: contact@kensington.com
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Het stevige slothoofd van 10 mm met
Cleat™-vergrendelingstechnologie

Het sleutelsysteem van 5 mm

Unieke slotbevestiging

is compatibel met de nieuwste
Kensington-sloten en bevat gepatenteerde
Hidden Pin™-technologie tegen
ontgrendeling, wat allemaal deel uitmaakt
van onze robuuste beheersoplossingen
voor op maat gemaakte sleutels,
waaronder de opties Master Keyed
(K64445M), Single Keyed (K64445S) en Like
Keyed (K64445L) options.

De uitklapbare zijde haakt zich vast aan
de binnenkanten van de slotuitsparing,
waardoor een sterke verbinding ontstaat
tussen de behuizing van het apparaat en
het slot. Hierdoor worden pogingen tot
diefstal weerstaan en ontmoedigd.

De draaiende en roterende kabel

Gecontroleerd en getest

Register & Retrieve™ online portal

Zorgt voor een superieure bevestiging aan
de laptop.

Op toonaangevende standaards in de
sector voor torsie/trekkracht, vreemde
voorwerpen, levensduur van het slot,
corrosie, sleutelsterkte en andere
omgevingsomstandigheden

Tool voor registratie van sloten waarmee
beheerders gemakkelijk sloten kunnen
beheren en waarmee ze gemakkelijke
combinatiecodes kunnen terugzoeken als
een code vergeten of kwijt is.

Wordt bevestigd aan de Kensington Nano
Security Slot van verschillende ultradunne
laptops en tablets voor compromisloze
beveiliging.
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Systeemvereisten
Systeemvereisten

Elk systeem met een
Kensington NanoSaver®-beveiligingsslot

Afmetingen product

Diameter: 10 mm
Lengte: 22 mm

Afmetingen kabel

Diameter: 4,5 mm
Lengte: 1,8 m

Type verpakking

Polybag

Afmetingen verpakking

Breedte: 178 mm
Lengte: 152 mm
Hoogte: 25 mm

Verpakkingsgewicht

0.2 kg

Inhoud verpakking

Eén NanoSaver-laptopslot met sleutel,
twee sleutels, eén instructiehandleiding

Productafmetingen

Verpakking

Land van oorsprong,
juridische vereisten en garantie
Land van oorsprong

Taiwan

Certificeringen en conformiteit

REACH, RoHS, Prop 65

Garantie

Beperkte levenslange garantie - wereldwijd

Meerdere SKU’s

Bulkverpakking (K64444WW)
Master Keyed (K64445M)
Single Keyed (K64445S)
Like Keyed (K64445L)

Speciale opmerkingen
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