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De sterkste vergrendeling  

oplossing zet de nieuwste Dell 

laptops en tabletten. De N17 

Keyed Dual Head Laptop Lock kunt 

u een veilig Dell laptop die een 

niet-standaard heeft slot, samen 

met een secundair apparaat dat 

de industrystandard kenmerkt 

Kensington Security Slot™.

Belangrijkste kenmerken
• Stevige slothoofden - Primair slothoofd met een unieke 

slotbevestiging biedt de beste beveiliging voor Dell-laptops en 
-tablets die zijn voorzien van een niet-standaard slotuitsparing. 
Secundair slothoofd met T-Bar™-vergrendelingstechnologie 
biedt ongeëvenaarde stevigheid voor apparaten met de 
standaard Kensington Security Slot

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

• Koolstofstalen kabel - Bestand tegen doorsnijden en  
kan worden verankerd aan een bureau, tafel of een ander  
vast object 

• Draaiende en roterende kabel - Superieure koppeling aan  
de laptop

• Onafhankelijk gecontroleerd en getest - Toonaangevende 
normen in de sector voor torsie/trekkracht, 
sabotagebestendigheid, levensduur van het slot, corrosie, 
sleutelsterkte en andere omgevingsomstandigheden

• Register & Retrieve™-programma - Maakt het mogelijk 
vervangende sleutels te bestellen

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.

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
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