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Designad för att passa Kensington Nano Security Slot skyddar 

NanoSaver® nyckellås för bärbara datorer ultratunna bärbara 

datorer, surfplattor och 2-i-1-datorer med samma kvalitet och 

styrka som har gjort Kensington The Professionals’ Choice™ i 

mer än 25 år. Utvecklad med stränga specifikationer, patenterade 

tekniker och rigorösa tester mot tuffa miljöförhållanden ger 

NanoSaver® nyckellås för bärbar dator nästa generations säkerhet 

för ultratunna enheter.

Egenskaper inkluderar:

• Tufft 10 mm låshuvud med 

Cleat™-låsteknik

• 5 mm nyckelsystem

• Kolstålskabel

• Kabel som kan vridas och 

vändas

• Verifierade och testade

• Begränsad livstidsgaranti

Nästa 
generations 
säkerhet för 
ultratunna 
enheter



Produkt
Blad
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Tufft 10 mm låshuvud  

med Cleat™-låsteknik

Fäster till Kensington NanoSaver®-

säkerhetsspår som finns på utvalda 

ultratunna bärbara datorer och 

surfplattor för säkerhet utan 

kompromiss.

5 mm nyckelsystem

Är kompatibel över alla av Kensingtons 

senaste lås och inkluderar patenterad 

Hidden Pin™-teknik som inte kan dyrkas, 

alla delar av våra robusta anpassade 

lösningar för nyckelhantering som 

inkluderar alternativen Huvudnyckel 

(K64445M), Singelnyckel (K64445S) och 

Likanyckel (K64445L).

Unik låsfunktion

Expanderande ”krokar” på sidan som 

griper tag i låsspårets insidor vilket 

skapar en stark koppling mellan 

apparatramen och låset för att stå emot 

och avvärja stöld.

Kabel som kan vridas och vändas

Ger överlägsen anslutning till den 

bärbara datorn.

Verifierade och testade

För branschledande standarder 

gällande vridmoment/dragkraft, 

främmande redskap, låsets livscykel, 

korrosion, nyckelstyrka och andra 

miljöförhållanden.

Onlineportalen Register & Retrieve™

Verktyg för registrering av lås som 

gör det möjligt för administratörer 

att hantera lås på ett enkelt sätt, som 

dessutom erbjuder återhämtning av 

kombinationskoder om någon glömmer 

eller förlorar en kod.



Systemkrav

Systemkrav Alla system med ett  
 Kensington NanoSaver® Security Slot

Produktens mått

Låshuvudets mått  Diameter: 10 mm (0,4”) 
Längd: 22 mm (0,9”)

Kabelns mått  Diameter: 4,5 mm (0,2”) 
Längd: 1,8 m (6”)

Förpackning

Typ av förpackning Polyetenpåse

Förpackningens mått  Bredd: 178 mm (7”) 
Längd: 152 mm (6”) 
Höjd: 25 mm (1”)

Förpackningens vikt 0,2 kg (0,45 lbs)

Förpackningens innehåll  Ett NanoSaver®-nyckellås för bärbara datorer, två 
nycklar  
En instruktionsguide

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Taiwan

Certifiering och överensstämmelse REACH, RoHS, Prop 65

Garanti Begränsad livstidsgaranti – Över hela världen

Särskilda anteckningar

Flera SKU Storpack (K64444WW) 
 Huvudnyckel (K64445M) 
 Singelnyckel (K64445S) 
 Likanyckel (K64445L)

Tekniska  
specifikationer
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