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Het 
combinatiekabelslot 
dat op elke 
laptopbeveiligings-
uitsparing past.

Het ClickSafe® 3-in-1 Combination Laptop Lock is alles wat u 
nodig hebt om uw laptop te vergrendelen, of u nu beschikt 
over een T-bar-, wedge- of nano-beveiligingsuitsparing. 

Functies zijn onder andere:

• Eén slot voor elke uitsparing

• ClickSafe® vergrendelingstechnologie

• Koolstofstalen kabel

• Draaiende en roterende kabel

• Gecontroleerd en getest

• Register & Retrieve™

• Combinatie-optie met mastercode (K68106EU)
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Product
Sheet

Eén slot voor elke 
uitsparing – past op 
standaard T-bar-, wedge- 
of nano-laptopbeveiligings-
uitsparingen, ongeacht het 
merk of de generatie.

Door de ClickSafe® 
vergrendelingstechnologie 
kan het slothoofd met één 
hand en een enkele klik 
worden bevestigd.

Een speciaal roterend en 
draaiend scharnier op 
de kabel maakt soepele 
beweging mogelijk.

De met koolstof 
versterkte staalkabel van 
1,8 m met een plastic 
beschermlaag is bestand 
tegen manipulatie, 
zorgt voor een gerust 
gevoel en biedt hetzelfde 
beveiligingsniveau tegen 
doorsnijden en diefstal als 
dikkere kabels.

Kensington-sloten zijn 
gecontroleerd en getest.  
Elk slot is minutieus 
gemaakt zodat het aan de 
strenge industrie-eisen 
voor kracht, duurzaamheid 
en mechanische 
bestendigheid voldoet of 
deze overstijgt.

Register & Retrieve™,  
het online 
registratieprogramma 
van Kensington voor 
combinatiecodes, 
waarmee u snel, 
veilig en gemakkelijk 
combinatiecodes kunt 
terugzoeken als u deze 
verliest of vergeet.

Door de garantie van 
2 jaar weet u zeker 
dat u kunt rekenen op 
Kensington, internationaal 
toonaangevend 
op het gebied van 
laptopbeveiligingssloten.

Combinatie-optie met 
mastercode (K68106EU) 
maakt het beheer van 
combinaties en sloten een 
koud kunstje.
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2 jaar 
garantie



Productafmetingen

Afmetingen slothoofd  37,6 mm x 14,2 mm x 32,5 mm

Algemene kabeldiameter  5 mm 

Kabellengte 1,8 m

Gewicht product  230 gr

Materiaal  Zink, staal, silicone

Bulkverpakking

Type verpakking Polybag

Afmetingen verpakking  180 mm x 180 mm x 30 mm

Hoeveelheid masterverpakking 25

Afmetingen masterverpakking  500 mm x 170 mm x 180 mm

Gewicht masterverpakking 6,659 kg

Inhoud verpakking  ClickSafe™ Combination Lock, Nano-anker,  
Nano-siliconen tussenstuk, Wedge-anker,  
3 tussenstukken, T-Bar-anker, inbussleutel, 
inbussleutelhouder, installatiehandleiding, 
garantieboekje

Technische  
gegevens
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