
BlackBelt™ Capa robustecida de 1.º grau para 
Surface Pro™ 3 
 #97416WW

• A moldura elevada protege o ecrã contra riscos e danos
• Suporte de elástico amovível para stylus do Surface
• Resistente e almofadada camada de TPU concebida para cumprir os • Resistente e almofadada camada de TPU concebida para cumprir os 
protocolos de teste MIL-STD-810G de nível militar para uma proteção 
versátil contra quedas e riscos
• A superfície texturizada torna mais fácil de agarrar e impede que 
escorregue da mesa ou secretária
• Acesso livre através de recortes estratégicos para o suporte ajustável, 
capa para teclado Type Cover, portas, entradas e câmaras

• Windows 8 e posteriores• Windows 8 e posteriores

CAPA ROBUSTECIDA

Pro Fit® Rato com fios para Windows 8
 #K72323WW

• O botão de gestos multifunções executa uma grande variedade 
de tarefas do Windows 8
• O sensor a laser de 1800 DPI proporciona um acompanhamento 
HD para um desempenho superior
• Design com dois botões e roda de deslocamento para • Design com dois botões e roda de deslocamento para 
utilizadores destros ou esquerdinos

RATO

O Surface é uma ferramenta incrível para aumentar a produtividade, oferecendo todas as vantagens de um tablet e de um portátil. 
Com as soluções certas da Kensington, ainda pode ser mais. Ajude os seus clientes a aproveitar ao máximo o seu Surface Pro 3, seja 
a trabalhar no escritório, a relaxar em casa, ou a tentar ser produtivo em viagem. 

Aproveite esta oportunidade com uma gama completa de soluções que aumentam a produtividade e a satisfação do utilizador e o 
seu lucro!

 Por que devo conectar isto?
O SuO Surface Pro 3 tornou-se muito popular com profissionais, 
oferecendo a combinação ideal de portabilidade e produtividade 
para substituir o portátil. No entanto, os acidentes podem 
acontecer. É por isso que os nossos engenheiros desenvolveram a 
Capa robustecida de 1.º grau BlackBelt em estreita colaboração 
com a Microsoft. Oferece uma proteção de nível militar ao Surface 
Pro 3, mantendo todas as funcionalidades do suporte Kickstand e 
capa pacapa para teclado Type Cover, bem como o acesso à porta USB, 
porta de carregamento, botões e câmaras

Impulsione as suas vendas e as suas 
margens! Adicione uma solução 
Kensington ao preço do seu 
Surface™ Pro 3.

Obtenha o reflexo +1!



Estação de ancoragem universal 4K USB SD4000 
K33983EU

• Resolução 4K Ultra HD (3840x2160) para um monitor ou resolução 2K 
(1920x1200/2048x1152) para configuração de dois monitores através 
de DisplayPort ou HDMI/DVI
• 3 portas USB 3.0, porta Ethernet Gigabit, porta para colunas, jack para • 3 portas USB 3.0, porta Ethernet Gigabit, porta para colunas, jack para 
microfone, ranhura de segurança da Kensington
• Porta de carregamento rápido de 2,1 A para carregar um tablet ou 
smartphone

Estação de Ancoragem USB 3.0 com DVI/HDMI/VGA
K33970EU - 1 porta de vídeo HD
K33972EU - 2 portas de vídeo HD

Torna a porta USB em 6 (2x USB 3.0 e 4x USB 2.0)Torna a porta USB em 6 (2x USB 3.0 e 4x USB 2.0)
• Transferência de dados a alta velocidade de até 5 Gbps
• Ligação Ethernet Gigabit, portas de entrada de Mic e saída de áudio
• Funciona com ecrã panorâmico e monitores de computadores padrão, 
projetores e HDTVs com uma resolução de até 2048 x 1152 px

Concentradores USB 3.0
K33978WW concentrador de 4 portas
K33979EU UH4000C concentrador de 
carregamento de 4 portas
K33980EU UH7000C concentrador de carregamento de 7 portas

• USB 3.0 para velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps, que • USB 3.0 para velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps, que 
é dez vezes mais rápido do que o USB 2.0
• Estão disponíveis 3 A (UH4000C) 4 A (UH7000C) para carregamento 
rápido de smartphones e/ou tablets quando o concentrador está ligado 
a uma tomada de parede para fonte de alimentação externa

Apresentador PresentAir Pro™ Bluetooth® 4.0 LE 
#72448WW

• A tecnologia Bluetooth® 4.0 LE liberta uma porta USB
• 3 modos (Apresentador, Multimédia e Personalizado) para 
otimizar as funções dos botões
• A aplicação PresenterWorks™ permite definir o modo • A aplicação PresenterWorks™ permite definir o modo 
Personalizado para as funções de botões da sua preferência
• Windows 8 e posteriores

Adaptador de LAN Ethernet USB 3.0
K33981WW UA0000E
K33982WW UH3000E 
      com concentrador 
      de 3 portas

• Adicione uma porta de Ethernet para ligação à internet com fios • Adicione uma porta de Ethernet para ligação à internet com fios 
quando não houver WiFi
• Suporta velocidades de transferência de até 5 Gbps, 10 vezes mais 
rápido que USB 2.0 (retrocompatível com USB 2.0)

Modo 
multimédia

Modo de 
apresentação

OPÇÕES DE CONECTIVIDADE E DE APRESENTAÇÃO

Modo 
personalizado

APRESENTADOR SEM FIOS

      Por que devo anexar isto?
Uma apUma apresentação confiante é uma apresentação poderosa. O 
PresentAir Pro tem tudo o que precisa para fazer apresentações com 
êxito, e muito mais. Oferece três modos — Apresentador, Multimédia e 
Personalizado — de modo que o seu cliente possa selecionara as funções 
dos botões que se adequam melhor à finalidade que pretende. Esta 
apresentador de última geração aproveita a conectividade Bluetooth de 
modo que a porta USB do Surface™ Pro 3 possa ser utilizada para outro 
acessóriacessório. Também funciona como um stylus ativado por toque e o laser 
vermelho pode ser utilizado para chamar a atenção para qualquer parte 
da sua apresentação

     Por que devo anexar isto?
Profissionalmente, o Surface Pro 3 faz uma grande diferença graças à sua porta USB 3.0. É leve, elegante e fácil de usar; porém, os utilizadores 
profissionais sentem falta da porta de ethernet, das portas USB adicionais e das saídas de vídeo dos portáteis mais antigos. 

Com apenas uma porta USB, o Surface Pro 3 pode conectar-se à solução de conectividade da Kensington e expandir-se a um novo mundo!




