
Nu finns den ultimata dockningslösningen för Surface Pro. Med hjälp av SD7000 Dual 4K Surface Pro dockningsstation 
kan användarna utöka  skrivbordsuppsättningen, och inkludera två externa bildskärmar, koppla in dessa till ett 
kabelanslutet nätverk och USB-tillbehören samt placera Surface Pro upprätt eller liggande. Enheten bygger på 
Microsofts patentskyddade Surface Connect-teknik med vars hjälp användarna tryggt kan ansluta sig till en smidig 
dockningsstation och upplevelse av laddning, som är snygg och fungerar bra, tar liten plats på skrivbordet och har 
rena linjer. Dockan erbjuder tillvalet av en låsmodul som skyddar Surface Pro, SD7000 är en docka av högsta klass för 
att säkra och skapa effektiva skrivbordslösningar för framtiden.

Den ultimata skrivbordslösningen för Surface Pro 
SD7000 Dual 4K Surface Pro dockningsstation

Funktioner och fördelar:
• Konstruerad exklusivt för Surface Pro för att erbjuda smidig laddning och

synkronisering 

• Ledade gångjärn gör att användaren bekvämt kan placera Surface Pro upprätt som
en bildskärm eller lägga ner den med en perfekt bordsvinkel för målning, ritning
eller redigering av foton

• Mångsidiga videoanslutningar erbjuder utmatningsalternativ till externa
bildskärmar via HDMI och DisplayPort multi-mode (en 4K-bildskärm vid 3840 x
2160@60Hz eller två 4K-skärmar vid 3840 x 2160@30Hz)

• 5 USB-portar – utökar produktivitetsfunktioner via 4 USB 3.0-portar (upp till 5
Gbps, 5V/0,9A) och 1 USB-C-port för datasynkronisering (endast upp till 5Gbps-
data, 5V/3A)

• Magnetisk anslutning för Surface Pen – pennan finns hela tiden på plats och är
redo att användas

• Tillbehör låsmodul skyddar Surface Pro och avskräcker från stöld (K62918WW)

• Gigabit Ethernet-port erbjuder en pålitlig  kabelansluten nätverksanslutning på
1Gbps

• 3,5 mm kombinationsljudport för hörlurar eller mikrofontillbehör

• Kensington Security Slot skyddar dockan genom en enkel implementering av ett
kabellås

Varför lita på Kensington? 
Kensington är Professionals’ Choice™ 

för företag som vill integrera 
Microsoft Surface-sortiment i sina 

datormiljöer. Här finns ett brett 
utbud av tillbehör i ”designed for 

Surface”, t.ex. robusta väskor, dockor, 
hubbar, låspaket och Sekretessfilter.  

Kompatibilitet 
Surface Pro (2017) och Surface Pro 4 

SD7000 Surface Pro dockningsstation 
K62917EU

Valfri låsmodul
K62918WW
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