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Universal 3-in-1 Keyed Laptop Lock
Standard Keyed - Artikelnummer: K62318WW | UPC-code: 0 85896 62318 2
Master Keyed - Artikelnummer: K62319M | UPC-code: 0 85896 62319 9

Het ene
kabelslot
met sleutel
dat alles
beveiligt.

Er is nu één kabelslot met sleutel dat alles beveiligt. Het Universal 3-in-1 Keyed Laptop Lock
past op alle beveiligingsuitsparingen van laptops (Standaard, Nano en Wedge-Shaped) om uw
vergrendelingsoplossing toekomstbestendig te maken. De slotuiteinden kunnen eenvoudig
verwisseld worden, terwijl een koord ongebruikte slotuiteinden bij de hand houdt. Een algemeen
sleutelsysteem van 5 mm, gepatenteerde Hidden Pin™-technologie en een met koolstof versterkte
staalkabel bieden een uitstekende beveiliging tegen pogingen tot lockpicking en diefstal. Het
draaiende slothoofd kan flexibel bewegen zodat u de sleutel er makkelijk in kunt steken. Aanvullende
kenmerken zijn onder meer Register & Retrieve™ voor het snel, veilig en eenvoudig vervangen van
sleutels, een moedersleutel voor beheerderstoegang (alleen K62319M) en vijf jaar garantie, gedekt
door Kensington, uitvinder van en wereldwijde marktleider in beveiligingssloten voor laptops. Alle
sloten van Kensington zijn gecontroleerd en getest op sterkte, duurzaamheid en mechanische
bestendigheid.
Enkele functies zijn:
• Eén slot voor elke uitsparing (om uw
vergrendelingsoplossing toekomstbestendig
te maken)
• 5 mm sleutelsysteem
• Gepatenteerde Hidden Pin™-technologie
• Staalkabel versterkt met koolstof
• Draaiend slothoofd
• Doosje met koord om ongebruikte
slotuiteinden in te bewaren

• Snelle, veilige en eenvoudige vervanging van
sleutels (via Register & Retrieve™)
• Gecontroleerd en getest
• Gemaakt door Kensington, uitvinder
en wereldwijde marktleider op het gebied
van beveiligingssloten voor laptops
• Met moedersleutel voor beheerderstoegang
(alleen K62319M)
• 5 jaar garantie

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. © 2020 Kensington Computer Products Group, een onderdeel van
ACCO Brands. Alle rechten voorbehouden. CBT32213NL
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Eén slot voor elke uitsparing

5 mm sleutelsysteem

Past op Standaard,
Nano of Wedge-Shaped
beveiligingsuitsparingen
op laptops, ongeacht het
merk of de generatie, voor
een toekomstbestendige
vergrendelingsoplossing.
De slotuiteinden kunnen
eenvoudig verwisseld
worden, terwijl een koord
ongebruikte slotuiteinden
bij de hand houdt.

Werkt voor alle nieuwste
sloten van Kensington,
dus u hoeft slechts één
sleutelsysteem te beheren.
Het kleinere sleutelgat
beveiligt beter tegen
lockpicking.

Gepatenteerde Hidden
Pin™-technologie tegen
lockpicking en een met
koolstof versterkte
staalkabel

Draaiend slothoofd
Een speciaal scharnier
maakt flexibele beweging
mogelijk zodat u de sleutel
er makkelijk in kunt steken.

Bestand tegen manipulatie,
dus u hoeft zich geen
zorgen te maken.
1,8 m kabel met plastic
omhulsel is bestand tegen
snijden en voorkomt
diefstal.

5 jaar
Beperkte garantie

Register & Retrieve™

Gecontroleerd en getest

Met het online
sleutelregistratieprogramma
van Kensington kunnen
sleutels snel, veilig en gratis
worden vervangen indien
deze kwijtraken of worden
gestolen.

Elk slot van Kensington
is minutieus gemaakt
zodat het aan de strenge
industrienormen voor
kracht, duurzaamheid en
mechanische bestendigheid
voldoet of deze overstijgt.

Master Keyed
(alleen K62319M)
Biedt toegang voor
beheerders: een ITbeheerder heeft een sleutel
die op alle sloten past,
terwijl de gebruikers elk een
eigen slot en sleutel hebben.

5 jaar garantie
Geen zorgen: u weet
dat u gedekt bent door
Kensington, uitvinder en
wereldwijde marktleider
op het gebied van
beveiligingssloten voor
laptops.

Technische
specificaties

Universal 3-in-1 Keyed Laptop Lock
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Materiaalspecificaties
Slothoofd

Drukgegoten zink

Sleutels

Drukgegoten zink + plastic omhulsel

Kabelslot

Met koolstof versterkt staal met plastic omhulsel

Productkleur

Zilver

Afmetingen slothoofd

28,65 x 28,45 x 12,40 mm

Afmetingen kabel

Diameter 25 mm

Gewicht eenheid

178,7 g met één uiteinde

Type verpakking

Polybag

Afmetingen verpakking

224 x 156 x 24 mm

Gewicht verpakking

0,22 kg

Inhoud verpakking

 x Universal 3-in-1 Keyed Lock
1
1 x Slotadapter voor Standard Slot
1 x Slotadapter voor Nano Slot
1 x Slotadapter voor Wedge-Shaped Slot
2 x Gebruikerssleutels
1 x Bewaardoosje voor uiteinden
1 x Instructiehandleiding
1 x Garantiekaart

Masterverpakking

25 eenheden

Afmetingen product

Afmetingen verpakking

Land van herkomst, regelgeving en garantie
Land van oorsprong

China

Certificeringen en compliance

Voldoet aan RSL. Voldoet aan CA Prop65

Garantie

5 jaar

Meerdere SKU's

 tandard Keyed: K62318WW
S
Master Keyed: K62319M

Speciale opmerkingen
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