Apple tilbehørsprodukter

Jobb som en proff

Forbedre din sikkerhet, produktivitet og komfort

MacBook®

iPad®

iMac®

MacBook tilbehør

Gigabit
Ethernet

USB 3.0
port x4

Combo 3.5mm
Audio inn/ut

USB-C™
port x2

Kensington
Security Slot™

170W
adapter
DisplayPort++

LD5400T Thunderbolt™ 3
dokkingstasjon med
K-Fob™ Smart Lock
Multi-User med Admin Control - K39470M
Kensington kombinerer en førsteklasses Thunderbolt 3dokkingopplevelse med neste generasjon av bærbar elektronisk
låseteknologi og leverer en smart og elegant 2-i-1-dokking- og
låseløsning til Mac-brukere.

Sikkerhetstilbehør
Laptop låsestasjon med
K-Fob™ Smart Lock
Single User - K66635EU
Single User + Admin Control - K66636M
Multi-User + Admin Control - K66230EU
Designet for en nøkkelfri solid låseløsning til
bærbare PC-er som ikke har et låsespor.

Laptop Locking Station 2.0
Med MicroSaver® 2.0 kabellås - K64453WW
Uten kabellås - K64451WW
Designet for en enkel og solid låseløsning til
bærebare PC-er som ikke har et låsespor.

Kontrolltilbehør
SureTrack™ Dual trådløs mus

Universal-sleeve/veske

Grå - K75351WW
Hvit - K75353WW

14” Universal-sleeve - K62610WW
15.6” Universal-sleeve - K62561EU

SureTrack™ mobil mus kan brukes på
mange ulike overflater (inklusive glass) og
bruker 2.4GHz, Bluetooth 3.0 eller
Bluetooth 5.0 tilkobling.

Disse godt polstrete mappene er akkurat

Festes enkelt til PC-en sin magnetiske
ramme og gjør det mulig å lukke skjermen
slik at maskinen går i dvaletilstand (sleep
mode).

hva du trenger for enkelt å oppbevare din
Macbook og samtidig redusere dine

Tilkoblingtilbehør
SD5550T Thunderbolt™ 3 og
USB-C™ Dual 4K dokkingstasjon
K38131EU
Perfekt når du har behov for kraftfull
tilkobling i et blandet Thunderbolt™ 3 og
USB-C™ miljø. Med dobbel 4K video support.

bekymringer om at den skulle mistes eller

Pro Fit® Ergo trådløst tastatur
Tastatur - K75401PN (Pan Nordisk)
Tastatur og mus (sett) - K75406PN
Et eksternt tastatur er alltid den beste
løsningen for maksimal produktivitet. Det
vinklede designet holder håndleddet i en
nøytral vinkel for maksimal komfort.

skades.

Contour™ 2.0 ryggsekker og
PC-vesker
17” Pro ryggsekk - K60381EU
15.6” Business ryggsekk - K60382EU

SD2400T Thunderbolt™ 3
Nano dokkingstasjon med
Power Delivery
K38390EU
Ideell til videoredigering, hjemmekontor og
utdanningsmiljøer som krever kraftfulle
tilkoblingsmuligheter og som tar liten plass.

14” Executive ryggsekk - K60383EU

Magnetisk privacy skjermfilter
MacBook Pro 16” (2019) - K52200WW
MacBook Pro 13” (2016 & senere) -K64490WW

Vesker og sleeves

Orbit® Trackball med scroll-ring
Hvit / Sølv - K72500WW
Sort / Blå - K72337EU
Et populært valg blant kravstore
profesjonelle som ønsker optimal
presisjon, produktivitet og komfort.

15.6” Business PC-veske- K60386EU

SD1600P USB-C™ mobil
dokkingstasjon med
Power Pass-Through

14” Executive PC-veske - K60388EU

K33968EU

17” Pro PC-veske - K60387EU

Du kan bære, beskytte og sikre din
MacBook og tilbehør med stil, med disse
ergonomisk designede ryggsekkene og
PC-veskene.

Den ideelle dokkingstasjonen som holder
deg produktiv med USB- og videotilkobling,
og samtidig tar den liten plass og er lett å
ha med seg på farten.

iPad® tilbehør

4-veis permanent privacy
skjermfilter til iPad®
SA129 til iPad Pro 12.9” - K50721WW
SA11 til iPad Pro 11” - K50720WW
Til iPad Air 10.5” - 626399
Til iPad 10.2” - 627444
Begrenser innsynsvinkelen til ±30° ved både
liggende og stående skjermbruk. Reduserer
skadelig stråling fra blått lys og gjenskinn.

iMac® tilbehør

SureTrack™ Dual trådløs mus

Privacy skjermfilter til iMac®

Sort - K75298WW
Grå - K75351WW

SA27 til iMac 27” - K50723WW
SA215 til iMac 21.5” - K50722WW

SureTrack™ mobil mus kan brukes på ulike
overflater (inklusiv glass) og benytter 2.4GHz,
Bluetooth 3.0 eller Bluetooth 5.0 tilkobling.

Begrenser innsynsvinkelen til ±30°.
Reduserer skadelig stråling fra blått lys
med opp til 22%. Minsker gjenskinn og
beskytter mot riper.

CH1000 USB-C™ 4-Port Hub
BlackBelt™ robust skall
Til 10.2” iPad - K97321WW
Military Grade beskyttelsesnivå om du
skulle miste den i gulvet. En variabel
kickstand og full tilgang til alle porter betyr
at dette beskyttelsesskallet er klar for å
håndtere det meste.

Charge & Sync Cabinet
Universal Kabinett - K67862EU
Veggmonteringsbrakett - K64428WW
Understell m/hjul - K67909WW
For oppbevaring av inntil 10 nettbrett i
kabinettet hvor de kan oppbevares sikkert,
samt lades og synkroniseres.

K39124EU

SafeDome™ kabellås til iMac®
K64962EUA

Til iPad Pro modeller med USB-C. Utvid dine
tilkoblingsmuligheter med 2 x USB-C og 2 x
USB 3.0 (A) porter, raskt og enkelt.

Smal, robust metallfeste som enkelt
monteres og kan raskt festes til fotstøtten
til iMac-en med minimal innsats.

ErgoSoft™ håndleddstøtte
til tynne tastaturer
Grå - K50434EU
Sort - K52800WW
Støtter dine håndledd og sikrer at de
er plassert i korrekt vinkel for optimal
komfort.

ErgoSoft™ musematte med
håndleddstøtte
Grå - K50437EU
Sort - K52888EU
Høykvalitets musematte med en
overflate som gir den beste kontroll
for både optiske mus og lasermus.

SmartFit® Easy Riser™ Go
Til nettbrett & bærbare opp til 14” - K50421EU
Til bærbare opp til 17” - K50420EU
Løfter din bærbare PC til en ideell ergonomisk
arbeidshøyde for optimal komfort, samt sprer
varmen som avgis via åpne kanaler på
baksiden.

SafeDome™ fotstøtte med lås til
iMac®
K67822WW
Fotstøtten festes til skrivebordet med
en ClickSafe® kabellås og sikrer iMac-en
en solid ikke flyttbar tyverisikring.

SmartFit® Pro Elite
ergonomisk fotstøtte
Grå - K50345EU
Løfter dine ben for å forbedre
kroppsholdningen, fremmer sunn
sirkulasjon og støtter rygg og ben for
bedre komfort.

Velværetilbehør
CoolView™ Wellness
skjermstativ med vifte
K55855EU
Dobbelt viftesystem gir en mild luftstrøm og
med indirekte optimale blåsevinkler og lav
støy. Viften kan brukes som en frittstående
enhet.

FreshView™ Wellness
skjermstativ med luftrenser

Kensington WellView™
skjermstativ-system gjør det
mulig å kontrollere luften
rundt deg og å nyte den
ergonomiske fordelen med en
perfekt plassert skjerm.

Takket være den tillit bedrifter og virksomheter har gitt oss i mer enn 35 år er
Kensington's rykte og ekspertise basert på vårt ønske om å forutse og å forstå
de alltid skiftende og ustoppelige nye behov som oppstår i markedet.

Stativ med luftrenser - K55460EU
Frittstående luftrenser - K55462EU
Utskiftningssett, filter - K55463EU
3-i-1 luftrensersystem med pre-filter og et
HEPA 11 filter for å fjerne 95% av vanlige
forurensende partikler.

WarmView™ Wellness
skjermstativ med keramisk
varmeelement
K55464EU
Varmeelementet kan fjernes og benyttes
som en frittstående personlig varmevifte, for
et arbeidsområde opp til 1.1m3.
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For mer informasjon: contact@kensington.com
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