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Ontworpen voor de Kensington Nano Security 
Slot, beveiligt het NanoSaver™-laptopslot met 
sleutel ultradunne laptops, tablets en 2-in-1’s met 
dezelfde kwaliteit en sterkte die Kensington al 
meer dan 25 jaar tot The Professionals’ Choice™ 
maken.  Het NanoSaver™-laptopslot met sleutel is 
ontwikkeld op basis van strenge specificaties en 
gepatenteerde technologieën, heeft rigoureuze 
tests onder zware omstandigheden doorstaan 
en biedt een nieuwe generatie beveiliging voor 
ultradunne apparaten.

Functies en voordelen:
• Het stevige slothoofd van 10 mm met Cleat™-

vergrendelingstechnologie wordt bevestigd aan de 
Kensington Nano Security Slot van verschillende 
ultradunne laptops en tablets voor compromisloze 
beveiliging

• Het sleutelsysteem van 5 mm  is compatibel met de 
nieuwste Kensington-sloten en bevat gepatenteerde 
Hidden Pin™-technologie tegen ontgrendeling, 
wat allemaal deel uitmaakt van onze robuuste 
beheersoplossingen voor op maat gemaakte sleutels, 
waaronder de opties Master Keyed (K64445M), Supervisor 
Keyed (K64445S) en Like Keyed (K64445L).

• Koolstofstalen kabel voorkomt en weerstaat snijden

• 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  

• Beperkte, levenslange garantie door de marktleider in 
laptopsloten

Waarom op Kensington vertrouwen?
Kensington is wereldwijd de nummer 1-verkoper van 
laptopsloten. De Kensington-beveiligingssloten worden 
ingebouwd in 95% van de laptops, projectoren, printers en 
schermen wereldwijd.

NanoSaver™-laptopslot  
met sleutel – K64444WW

Het NanoSaver™-laptopslot met sleutel beveiligt investeringen in 
hardware en data in de volgende generatie ultradunne laptops. 

Waarom beveiligen we de kantoorlaptop?
• 40% van de laptopdiefstallen vindt 

plaats op kantoor

• 97% van alle gestolen 
kantoorlaptops 
wordt nooit meer 
teruggevonden

• Een goed 
geïmplementeerd beleid 
voor bedrijfsbeveiliging 
vermindert diefstal van 
laptops met 85%

• Het verlies van bedrijfseigen  
data kan een kostbare  
zaak zijn
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