PRODUKTIVITEIT
PRODUCTIVITY

Gids voor slimmere, connected werkplekken.
OPLOSSINGEN VOOR EEN
SLIMMERE WERKOMGEVING

PRODUKTIVITEIT

Kantoor
Opties voor schermconfiguratie - SD3000

Kantoor (Laptop met 1 scherm)

Scherm 1

Scherm 2

DVI

Laptop

HDMI (DVI > HDMI
Adapter)

Laptop

VGA (DVI > VGA
Adapter)

Laptop

Doel:
Méér monitor door toevoeging van een breedbeeldscherm.

Oplossing:
SD3000 USB Docking Station verbindt alles met meerdere monitortypes
plus ethernet en randapparatuur.

Opties voor schermconfiguratie - SD3500

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3

HDMI

DVI

Laptop

HDMI

HDMI (DVI > HDMI
Adapter)

Laptop

HDMI

VGA (DVI > VGA Adapter)

Laptop

Upgrade naar 4K-uitvoer - SD4000
Optie voor
4K-scherm

Kantoor (Laptop met 2 schermen)
Doel:
Meer productiviteit door het gebruik van twee extra schermen.

Oplossing:
Het SD3500 Dual Dock verbindt twee monitoren met uw laptop, zodat
u drie schermen tot uw beschikking hebt. Met 4 x USB 2.0 en 2 x USB
3.0 en ethernet-aansluitingen kunt u al uw randapparatuur aansluiten.

Optie voor 2K-scherm

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3

DisplayPort

DVI

Laptop

HDMI

DVI

Laptop

-

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3

-

HDMI

DVI

Laptop

Enkele video-uitgang
SD3000 Universeel USB 3.0-dockingstation voor
laptops: K33970EU

Dubbele video-uitgang
SD3500 Universeel USB 3.0-dockingstation voor
laptops: K3397EU
SD4000 Universeel USB 3.0 4K-dockingstation voor
laptops: K33983EU
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Werkplek thuis
Opties voor schermconfiguratie - SD3000

Werkplek thuis (PC/laptop met 1 scherm)

Scherm 1

Scherm 2

DVI

Laptop

HDMI (DVI > HDMI
Adapter)

Laptop

VGA (DVI > VGA
Adapter)

Laptop

Doel:
Afwisselend gebruik van de gezins- en werk-pc op dezelfde werkplek
zonder steeds alle kabels om te hoeven wisselen.

Oplossing:
Zet het universele SD3000 dock centraal in uw werkplek.
Verbind monitor, toetsenbord, muis, printer en modem met het
dock. Sluit simpelweg de USB-kabel van het dock aan op de USBpoort van de pc of laptop die u wilt gebruiken.

Upgrade naar 4K-uitvoer - SD4000
Optie voor
4K-scherm

Optie voor 2K-scherm

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3

DisplayPort

DVI

Laptop

HDMI

DVI

Laptop

-

Scherm 1

Scherm 2

Scherm 3

-

HDMI

DVI

Laptop

Eén enkele USB-kabel verbindt de pc met alle accessoires die op het
dock zijn aangesloten, zodat toetsenbord, muis of ethernet-kabel
niet steeds opnieuw hoeven te worden aangesloten. Het dock is
compatibel met Mac en Windows, ideaal voor huishoudens met
beide.

SD3000 Universeel USB 3.0-dockingstation voor laptops: K33970EU
SD4000 Universeel USB 3.0 4K-dockingstation voor laptops: K33983EU
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Werkplekken voor meerdere gebruikers
Opties voor schermconfiguratie - SD3000

Werkplekken voor meerdere gebruikers
(Verschillende laptops en schermen)
Doel:
Het bieden van een connected en functionele hot-desk oplossing
voor gebruikers van merkloze laptops of van meerdere merken
laptops. Gebruik een onopvallende beveiligingsoplossing zodat uw
apparatuur niet aan de haal gaat.

Oplossing:
Verbind stevige en betrouwbare bedrade toetsenborden en muizen
met het universele SD3000 dock. Biedt betrouwbare, bedrade
netwerkaansluitingen via ethernet.

Scherm 1

Scherm 2

DVI

Laptop

HDMI (DVI > HDMI
Adapter)

Laptop

VGA (DVI > VGA
Adapter)

Laptop

Werkplekken voor meerdere gebruikers
beveiligen
Gebruik de Vergrendelingskit voor pc en randapparatuur om
dock, ethernetkabel, muis en toetsenbord met één enkele sleutel
te beveiligen. Het kabelankerpunt zorgt voor een overzichtelijke
kabelbegeleiding en biedt een veilig ankerpunt voor het
kabelslot.
Beheerders kunnen kiezen voor een master key-programma dat
hen met één sleutel toegang tot alle sloten geeft.

SD3000 Universeel USB 3.0-dockingstation voor laptops: K33970EU
Vergrendelkit voor desktopcomputers en randapparaten: K64615EU
Veiligheidsankerpunt voor kabelopening: K64612WW
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Mobiele werkplekken

Vergaderruimten
(Verschillende laptops en projector/scherm)
Doel:
Voorkom ergernis, schaamte of tijdsverlies aan het begin van een vergadering door er
voor te zorgen dat zowel werknemers als gasten geschikte aansluitingen hebben.

VP4000

VU4000

VM2000

Mobiele werkplekken
Doel:
Blijf productief, ook als u reist met een apparaat met slechts een USB-poort, zoals de
Microsoft® Surface™ Pro.

Oplossing:
Het is niet altijd zeker welk apparaat een presentator op het scherm of de projector in
de vergaderruimte wil aansluiten. Video-adapters zorgen voor plug-en-play.
Kies de meest geschikte.
Video Adapters

Naam

Connectiviteit

K33989WW

VU4000D 4K Video Adapter

USB 3.0 > DisplayPort

K33988WW

VU4000 4K Video Adapter

USB 3.0 > HDMI

K33987WW

VM1000 Video Adapter

Mini DisplayPort > VGA

K33986WW

VM2000 Video Adapter

HDMI > Mini DisplayPort

K33985WW

VM4000 4K Video Adapter

Mini DisplayPort > HDMI

K33984WW

VP4000 4K Video Adapter

DisplayPort > HDMI

K33974EU

Universal Multi-Display Adapter

USB 3.0 > VGA/DVI

Oplossing:
Sluit een muis en ethernetkabel op de adapter aan. Verbind de adapter met de USBpoort van de pc.
Een zwak wifi-signaal kan worden ondervangen door het
gebruik van een USB-ethernetadapter. Verbind een draadloze presenter op afstand en de juiste video-adapter met de
ethernetadapter en het scherm of de projector. De presentator hoeft dan alleen nog maar een USB-kabel op zijn of haar
laptop aan te sluiten. Simpel.

UA3000E
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Slimmer verkopen met
Kensington
De universele oplossingen van Kensington elimineren de
behoefte om te investeren in een scala aan merkgebonden
randapparatuur die compatibel zijn met de verschillende
apparaten bij de klant. Hierbij kunt u zich als totale leverancier van al deze oplossingen aanbieden.
Door uw klanten een oplossing te bieden die compatibel is
met alle bedrijfsapparatuur en elke locatie, vermindert u
hun behoefte om elders te gaan shoppen. Zo bouwt u een
stevige basis voor een langdurige klantrelatie.

Oplossingen van Kensington voor een
slimmere werkomgevin
Meer informatie
Kensingtonpartner.com/connectiviteit

Robert.DeVries@
kensington.com

Yves.Neige@
kensington.com

+31 (0)6 5133 5077

+32 (0)476 695730
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