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Artikelnummer: K66301EU | EAN-Code: 5028252606509

Compromisloze 
beveiliging voor 
Surface Pro en 
Surface Go.

Het Combinatieslot voor Surface Pro en Surface Go is 
ontworpen in samenwerking met Microsoft en beschikt 
over non-invasieve vergrendelingstechnologie. Van 
Kensington, uitvinder en wereldmarktleider op het gebied van 
laptopbeveiligingssloten. 

Functies zijn onder andere:

• Exclusief ontworpen voor Surface Pro en Surface Go

• Non-invasieve vergrendelingstechnologie

• Opnieuw in te stellen 4-cijferige code

• 10.000 mogelijke combinaties, waaruit de gebruiker kan 
kiezen

• Sterk slothoofd

• Staalkabel versterkt met koolstof

• Register & Retrieve™

• 2 jaar garantie

Niet compatibel met Surface Pro X
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De 1,8 meter lange koolstofstalen kabel 
met plastic beschermlaag is bestand 
tegen vernieling en biedt dezelfde mate 
van beveiliging tegen doorsnijden en 
diefstal als dikkere kabels.

Register & Retrieve™, het gratis 
onlineprogramma van Kensington, biedt 
snelle en veilig coderegistratie. Wees 
gerust in de wetenschap dat als u ooit 
uw code vergeet, wij de oplossing voor u 
hebben.

Door de garantie van 2 jaar weet u 
zeker dat u kunt rekenen op Kensington, 
uitvinder en wereldmarktleider op het 

gebied van laptopbeveiligingssloten.
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Kensington heeft rechtstreeks met 
Microsoft samengewerkt voor 
professionele beveiliging en superieur 
gebruiksgemak, exclusief voor Surface 
Pro en Surface Go. Zo kunt u uw Surface 
Pro en Surface Go vol vertrouwen 
beveiligen.  
Niet compatibel met Surface Pro X

Non-invasieve 
vergrendelingstechnologie biedt een 
eenvoudige beveiligingsoplossing die 
geen aanpassingen aan het apparaat 
vereist, zodat de hardwaregarantie en 
esthetiek van de Surface Pro behouden 
blijven.

Het stevige slothoofd is getest 
op torsie/trekkracht, vreemde 
voorwerpen, levensduur van het 
slot, corrosie, stevigheid en andere 
omgevingsomstandigheden, 
zodat dit slothoofd voldoet aan de 
toonaangevende industriestandaarden 
van Kensington op het gebied 
van vandalismebestendigheid, 
betrouwbaarheid en duurzaamheid. 
Opnieuw in te stellen 4-cijferige code 
met 10.000 mogelijke combinaties die de 
gebruiker kan kiezen.

2 jaar
garantie



Productafmetingen

Afmetingen slothoofd  1,98" x 1,30" x 0,67" 
(50,3 mm x 33 mm x 17 mm)

Algemene kabeldiameter 0,17" (4,3 mm)

Kabellengte 6 ft (1,8 m)

Unitgewicht  0,42lb (190g)

Materiaal zink, plastic, staalkabel

Verpakking

Verpakkingsstijl bellenzak in gekleurde doos

Afmetingen verpakking  5,90” x 6,30” x 1,14”  
(150 mm x 160 mm x 29 mm)

Hoeveelheid masterverpakking 5

Afmetingen masterverpakking  6,57” x 6,46” x 8,0”  
(167 mm x 164 mm x 204 mm)

Gewicht masterverpakking 3,15 lbs (1,43 kg)

Inhoud verpakking  Surface Pro/Go Combinatieslot,  
instructiegids, garantiebewijs

Technische  
gegevens
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