
Professionals kunnen hun Microsoft® Surface™ Pro 4 nu nog beter beveiligen als 
ze onderweg zijn en hun productiviteit verder verbeteren met oplossingen die 
een perfecte aanvulling op deze populaire 2-in-1 convertible zijn.

De ultieme Surface-uitbreidingen

11,6 inch hoes
Gebruik onderweg 

een stijlvolle 

verstevigde hoes 

die beschermt tegen 

krassen door de 
zachte 

binnenvoering.
K62609WW

USB 3.0 
Ethernet-adapters
Zorg ervoor dat u altijd 

een bekabelde 
netwerkverbinding 

kunt gebruiken wanneer 

er geen WiFi beschikbaar 
is.

K33981WW 
K33982WW  met hub 

met 3 poorten

        PRODUKTIVITEIT

BlackBelt™ 2e Degree 
Rugged Case voor 
Surface™ Pro 4
De beste bescherming bij 

vallen en een siliconen polsband, 
volledige functionaliteit van 
de Surface Kickstand en snel 
plaatsen/verwijderen van de 
toetsenbordhoes.

K97442WW
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Alle getoonde accessoires zijn compatibel met Windows 10. OPLOSSINGEN VOOR EEN 
SLIMMERE WERKOMGEVING



SD3600 universeel USB-dockingstation

Biedt Universal USB 3.0-connectiviteit voor 
Windows-laptops. Ondersteuning voor maximaal 
twee externe monitors (HDMI & DVI) met 2048 x 
1152 of 1920 x 1152 resolutie.
K33991WW

  

De Microsoft® Surface™ Pro 4 kan een laptop vervangen. Maar er zijn 
beperkingen. Met onze uitgebreide lijn accessoires weten professionals 
zeker dat ze hun productiviteitsniveau kunnen handhaven.

 
Sluit uw Surface Pro aan op een monitor of 
projector, ook bij 4K Ultra HD, 
met één van onze Plug & Play-adapters.

K33978WWUH4000 (hub met 4 poorten)

K33979EU UH4000C (hub met 4 poorten en oplader)

K33980EU UH7000C (hub met 7 poorten en oplader)

 

USB 3.0-hubs

Sluit uw productiviteitsaccessoires aan en 
breng razendsnel gegevens over. Met enkele 
kunt u zelfs uw mobiele apparaten opladen.

K33988WW VU4000 4K-videoadapter — USB 3.0 naar HDMI

K33985WW VM4000 4K-videoadapter — Mini DP naar HDMI

K33986WW VM2000-videoadapter — Mini DP naar HDMI

K33987WW VM1000-videoadapter — Mini DP naar VGA

       PRODUKTIVITEIT

Ultieme Surface-uitbreidingen
Slimmere bureaubladoplossingen

4K-videoadapters

SD4000 universeel USB- 
dockingstation
K33983EU

De Pro Fit® bedrade Windows®-
gebarenmuis bevat een multifunctionele 
gebarenknop waarmee u maximaal 
zes specifieke acties met uw duim 
kunt uitvoeren die doorgaans worden 
voltooid door met een vinger over een 
aanraakscherm te vegen.
K72413WW
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Pro Fit® bedrade Windows®- gebarenmuis

OPLOSSINGEN VOOR EEN 
SLIMMERE WERKOMGEVING
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