
Montageplaat voor dockingstation
Artikelnummer: K34050WW  |  UPC-code: 085896340508

Baan uw weg 
naar een netter 
bureaublad.

Steun een netter en meer geordend bureaublad met de 
Kensington Docking Station-montagebeugel. Biedt veelzijdige 
montagemogelijkheden voor de hedendaagse moderne kantoren 
en ondersteunt alle Kensington Zero Footprint-compatibele 
dockingstations. Maximaliseer bureaubladruimte en dring 
bureaukabels terug door het dockingstation te bevestigen aan de 
achterkant van de monitorstandaard of de monitorarm of klem het aan 
een cubicle-afscheiding, monitorpaal, rand van een bureau of ander 
passend oppervlak. Ideaal voor ergonomische werkplekken gericht op 
het verminderen van rommel voor meer productiviteit en efficiëntie.  

• Montage voor extra ruimtebesparing – Maximaliseer de ruimte op 
uw bureau en verminder gedoe met kabels door uw dockingstation 
te monteren. 

• Veelzijdige montage-oppervlakopties – Verstelbare klem kan 
eenvoudig worden bevestigd aan een cubicle-afscheiding, 
monitorstandaard of -arm, rand van een bureau of een ander 
passend oppervlak voor maximale montageflexibiliteit. 

• 4 positioneringsopties  – Kan omhoog, omlaag, links of 
rechts worden gemonteerd voor verschillende docks en 
werkstationsopstellingen. 

• Vertrouwde compatibiliteit van Kensington – Werkt met alle 
Kensington docking stations die VESA-bevestiging ondersteunen.
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Product
Sheet

66,9 mm

121,3 mm

Klemaanpassingen
30 mm - 70 mm

Kensington 
Standaard en Nano 

beveiligingsuitsparingen

89 mm



Productafmetingen

Met duimschroef Breedte: 121,3 mm 
 Lengte:  89 mm 
 Hoogte:  66,9 mm 
 Gewicht:  0,29kg (0.64lbs)

Zonder duimschroef Breedte: 105,2 mm 
 Lengte:  89 mm 
 Hoogte:  66,9 mm

Klemaanpassingen (min/ max)

Voor cilinderpaal Cilinderdiameter:  
 30 mm - 60 mm

Voor rechthoekige paal Rechthoekige breedte:  
 30 mm - 70 mm 

Afmetingen verpakking

Type verpakking Retaildoos

Afmetingen verpakking  Breedte: 140 mm 
Lengte:  105 mm    
Hoogte:  80 mm 
Gewicht:  0,36 kg

Hoofddoos 20 stks.

Afmetingen hoofddoos Breedte: 550 mm 
 Lengte:  295 mm 
 Hoogte:  190 mm 
 Gewicht:  7,83kg

Materiaal

 Schroefbehandelaar  Plastic

Schroef  staal 

Schroefpad  staal

Kussen schroefpad  spons

Klem  staal

Land van oorsprong,  
juridische vereisten en garantie

Land van oorsprong Taiwan

Certificering en conformiteit RoHS, REACH

Garantie 2 jaar wereldwijde garantie

Technische  
gegevens
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