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Produkt
Blad

Som medlem i programmet Designed for Surface har vi i nära 

samarbete med Microsoft arbetat med att skapa BlackBelt™ 

2nd Degree stabil skal för Surface™ Pro X. Den har fallskydd 

av militär kvalitet, fullständig åtkomst till alla portar och 

fullständig användning av stativet samt två års garanti. Andra 

egenskaper omfattar en självjusterande handrem som låter 

enheten ligga plant, tangentbordshållare, TypeCover-rem för 

att hålla ditt tangentbord skyddat och rent samt pennhållare 

som bekvämt säkrar och förvarar Surface tunn penna. 

Funktioner inkluderar:

• Microsoft-certifierad ”Designed for Surface” 

• MIL-STD-810G falltestad

• Möjliggör att I/O-portar och stativ kan användas fullt ut

• Självjusterande handrem

• Hållare för Surface tunn penna

• Tangentbordshållare och TypeCover-rem

• Två års garanti

Det ultimata 
skyddet för din 
Surface Pro X.



Produkt
Blad

Exklusivt designad för 
Surface Pro

Certifierad av Microsoft 
för bästa kvalitet, form, 
passform och funktion.

Fallskydd av militär 
kvalitet

MIL-STD-810G falltestad 
betyder att fodralet är redo 
för allt.

Fullständig åtkomst till 
alla portar och integrerat 
Surface Pro-stativ

Skalet behöver inte tas 
bort.

Självjusterande handrem

Handrem ger ett stadigt 
grepp när den används 
och stuvas undan när den 
inte används som låter 
enheten kunna ligga plant 
och stabilt.
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Hållare för Surface tunn 
penna

Bekväm säkring och 
förvaring av Surface tunn 
penna.

Tangentbordshållare och 
TypeCover-rem

Säkrar tangentbordet när 
det används och bidrar till 
att det förblir skyddat och 
rent.

Två års garanti

Lita på att Kensington 
skyddar dig.

2 års
Garanti



Systemkrav

Kompatibilitet Exklusivt designad för Microsoft Surface Pro X

Materialspecifikationer

Inre struktur  Polykarbonat (PC)  
Akrylnitril-butadien-styren (ABS)

Yttre struktur  Termoplastiskt polyuretan (TPU)

Handrem Silikon

Tangentbordsrem Silikon

Höljets färg Svart

Produktens mått

Enhetens mått  Bredd: 297,3 mm (11,70 tum) 
Längd: 229,6 mm (9,03 tum)  
Höjd: 21,9 mm (0,86 tum)

Enhetens vikt 0,242 kg (0,53 lbs)

Förpackning

Typ av förpackning Detaljhandel låda

Enhetens mått  330 mm x 230 mm x 27 mm  
(12,99 tum x 9,05 tum x 1,06 tum)

Förpackningens vikt  Kartong för detaljhandel - 0,34 kg (0,75 lbs)

Förpackningens innehåll  En BlackBelt stabil skal, snabbstartsguide, 
garantiinformation

Ursprungsland, regelverk och garanti

Ursprungsland Taiwan

Certifiering och överensstämmelse MIL-STD-810G, Designed for Surface

Garanti Två år globalt

Tekniska  
specifikationer
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