
All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. 
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

K18_3061-DU N17 PORTABLE KEYED LAPTOP LOCK FOR DELL DEVICES 1

Productdatablad

N17 draagbaar laptopslot met sleutel voor Dell-apparaten

Onderdeelnummer: K66644WW
UPC-code: 8589666644

Kensington, al 25 jaar toonaangevend op het gebied van fysieke apparaatbeveiliging, heeft de sterkste 
vergrendelingsoplossing ontwikkeld om de nieuwste Dell-laptops en -tablets te beveiligen die zijn voorzien 
van een Dell wigvormige vergrendelingsaansluiting. Het N17 draagbare laptopslot met sleutel heeft 
een unieke slotbevestiging waardoor een sterke en betrouwbare verbinding tussen het slothoofd en de 
vergrendelingsaansluiting tot stand wordt gebracht. De Hidden Pin™-technologie met anti-lockpicking-
technologie biedt flexibiliteit als onderdeel van Kensingtons ongeëvenaarde robuuste sleuteloplossing voor IT-
beheerders. De zelfoprollende staalkabel is bestand tegen doorsnijdpogingen en dankzij een draaiend en roterend 
scharnier wordt de kabel weggeleid van andere randapparatuur.

FUNCTIES EN VOORDELEN

• Stevig slothoofd dat perfect past op de nieuwste Dell-laptops en -tablets met een wigvormige 
vergrendelingsaansluiting

• Unieke slotbevestiging brengt de sterkste verbinding tussen het slothoofd en de 
vergrendelingsaansluiting tot stand

• Hidden Pin™-technologie is compatibel met de nieuwste Kensington-sloten en bevat gepatenteerde anti-
lockpicking-technologie, als onderdeel van onze robuuste beheersoplossingen voor op maat gemaakte 
sleutels van 5 mm met onder andere de opties met mastersleutel (K66645M), met supervisorsleutel 
(K66645S) en met identieke sleutels (K66645L)

• De zelfoprollende staalkabel meet maximaal 2,3 m of kan tot 10 cm worden opgerold om eenvoudig mee 
te nemen, en voorkomt en weerstaat doorsnijdpogingen

• De draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan de laptop

• Gecontroleerd en getest op toonaangevende standaards in de sector voor torsie/trekkracht, vreemde 
voorwerpen, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere omgevingsomstandigheden

• Het programma Register & Retrieve™ biedt gratis en veilig vervangen van sleutels op basis van de cloud
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Technische specificaties

SYSTEEMVEREISTEN

• Elk Dell-apparaat met een wigvormige vergrendelingsaansluiting

PRODUCTAFMETINGEN

• Afmetingen slothoofd: 

 { Diameter: 10,5 mm

 { Lengte: 28 mm

• Afmetingen kabel: 

 { Diameter: 5 mm

 { Lengte (uitgerekt):  2,28 m

AFMETINGEN VERPAKKING

• Type verpakking: Polybag

• Afmetingen verpakking: 

 { Diepte: 25 mm

 { Breedte: 160 mm

 { Hoogte: 220 mm

• Gewicht verpakking: 0,2 kg

• Inhoud verpakking:

 { Eén N17 draagbaar slot met sleutel

 { Twee sleutels

 { Eén instructiehandleiding

 { Garantie

• Hoofddoos: 25 stuks

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

• Land van oorsprong: Taiwan

• Certificeringen en compliance: REACH, WEEE, RoHS

• Garantie:5 jaar beperkte garantie - wereldwijd

SPECIALE OPMERKINGEN

• Meerdere SKU’s

 { Met mastersleutel (K66645M)

 { Met identieke sleutels (K66645L)

 { Met supervisorsleutel (K66645S)
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Twee sleutelsHidden Pin™-technologie 

7.5ft zelfoprollende 
staalkabel 


