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K18_3021-DU NANOSAVER SERIALIZED COMBINATION LAPTOP LOCK 1

Productdatablad

Het NanoSaver™ geserialiseerde combinatieslot voor laptops is speciaal ontworpen voor de Kensington Nano 
Security Slot voor de beveiliging van ultradunne laptops, tablets en 2-in-1’s met dezelfde kwaliteit en sterkte 
die Kensington al meer dan 25 jaar tot The Professionals’ Choice™ maken. Het NanoSaver™ geserialiseerde 
combinatieslot voor laptops is ontwikkeld op basis van strenge specificaties, gepatenteerde technologieën en 
uitvoerige testen onder zware omstandigheden en biedt een nieuwe generatie beveiliging voor ultradunne 
apparaten.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Het geserialiseerde slothoofd maakt het opzoeken van de vooraf ingestelde combinatie simpel  
en eenvoudig

• Het stevige slothoofd met Cleat™-vergrendelingstechnologie kan worden bevestigd aan de Kensington 
Nano Security Slot(tm) die op ultradunne laptops en tablets te vinden is voor compromisloze beveiliging

• Koolstofstalen kabel is snijbestendig en kan aan een bureau, tafel of ander vast object worden verankerd

• Drukknop is zodanig ontworpen dat deze met één hand kan worden gebruikt om het slot te bevestigen

• Gecontroleerd en getest op toonaangevende industriestandaarden voor torsie/trekkracht, vreemde 
voorwerpen, levensduur van het slot, corrosie en andere omgevingsomstandigheden

• Met het programma Register & Retrieve™ kunt u vergeten combinatiecodes eenvoudig opzoeken

NanoSaver™ geserialiseerd combinatieslot voor laptops

Onderdeelnummer:  K63331WW
UPC-code: 8589663331
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Technische specificaties

SYSTEEMVEREISTEN

• Ondersteunde systemen: Elk systeem met een Kensington Nano Security Slot

PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen slothoofd: 

 { Diameter: 18 mm

 { Lengte: 49 mm

• Afmetingen kabel: 

 { Diameter: 4,5 mm

 { Lengte: 1,8 m

AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: Polybag

• Afmetingen verpakking: 

 { Diepte: 25 mm

 { Breedte: 160 mm

 { Hoogte: 220 mm

• Gewicht verpakking: 0,2kg

• Inhoud verpakking:

 { Eén NanoSaver geserialiseerd combinatieslot voor 
laptops

 { Één instructiehandleiding

 { Garantie

• Hoofddoos: 50 stuks

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

 { Land van oorsprong: Taiwan

 { Certificeringen en compliance:  
REACH, RoHS, Prop 65

• Garantie: 5 jaar beperkte garantie - wereldwijd

SPECIALE OPMERKINGEN

• Meerdere SKU’s

 { NanoSaver™-combinatieslot voor laptops (K63330WW)
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Het geserialiseerde 
slothoofd

Het stevige slothoofd 
met Cleat™-

vergrendelingstechnologie

Koolstofstalen kabel
1,8m


