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Produkt
Blad

Nu finns det ett kombinationskabellåset som gör allt. Universalt 3-i-1-kombinationslås 

för bärbara datorer passar alla bärbara datorers säkerhetsspår – standard-, nano- 

och kilformade – hjälper till att skydda din låslösning för framtiden. Ett 4-sifferhjul 

som kan återställas (K62316WW) eller är förinställt med serienummer (K60615WW) 

med 10 000 möjliga kombinationer tillsammans med en kolstålskabel ger stark 

säkerhet mot stöldförsök. Ytterligare funktioner inkluderar Register & Retrieve™ 

för snabb, säker och enkel återställning av kombinationen och en garanti på fem 

år med stöd från Kensington, uppfinnare och global ledare inom säkerhetslås för 

bärbara datorer. Alla Kensington-lås har verifierats och testats avseende styrka, 

fysisk hållbarhet och mekanisk elasticitet. 

Egenskaper inkluderar:

• Ett lås för alla spår  

(hjälper till att skydda  

låslösning för framtiden)

• Återställningsbart 4-sifferhjul med 

10 000 möjliga kombinationer 

(K62316WW)

• 4-sifferhjul med serienummer som 

ger 10 000 möjliga kombinationer 

(K60615WW – pack med 25 st)

• Kolstålskabel

• Förvaringslåda för spetsar med rem 

förvara oanvända spetsar

• Snabb, säker och enkel återställning 

av kombinationer (via Register & 

Retrieve™)

• Verifierad och testad

• Tillverkad av Kensington, uppfinnare 

och världens ledande tillverkare av 

säkerhetslås för bärbara datorer

• 5 års garanti

Det enda 

kombinationskabellåset 

som skyddar allt.

Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington 

och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional’s Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla 

andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation 

i USA och/eller andra länder. © 2020 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT32213SE

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: contact@kensington.com 
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FÖR SÄKERHETSSPÅR

NANOFÄSTE 
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SÄKERHETSSPÅR
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Ett lås för alla spår

Passar standard-, nano- eller 
kilformade säkerhetsspår för 
bärbara datorer, oavsett märke 
eller generation, vilket hjälper till 
att skydda din låsningslösning för 
framtiden. Låsspetsar byts enkelt 
med ett band som håller oanvända 
låsspetsar tillgängliga.

4-sifferhjul som kan återställas 
(K62316WW)

Har 10 000 möjliga kombinationer 
och möjlighet att enkelt ändra 
koden.

4-sifferhjul med kombination 
(K60615WW – pack med 25 st)

Har 10 000 möjliga kombinationer.

Kolstålskabel

1,8 m (6 ft.) kabel med plasthölje 
samt skär- och stöldresistent.

Register & Retrieve™

Kensingtons 
onlineregistreringsprogram 
möjliggör snabb, säker och gratis 
återställning av kombinationen.

Verifierad och testad

Alla Kensington-lås är noga 
konstruerade för att leva upp 
till eller överskrida stränga 
branschstandarder för styrka, fysisk 
uthållighet och mekanisk elasticitet.

5 års garanti

Känn dig säker skyddad av 
Kensington, uppfinnare och världens 
ledande tillverkare av säkerhetslås 
för bärbara datorer.

5 ÅRS
begränsad garanti



Materialspecifikationer

Låshuvud Gjutna i zink

Kabellås Kolstål med plasthölje 

Produktens färg Silver

Produktens mått

Låshuvudets mått 33,2 x 51,35 x 13,4 mm (1,3 x 2,0 x 0,5”)

Kabelns mått  Längd: 1,8 m (6”) 
Diameter: 5 mm (0,19”)

Enhetens vikt 202 g (7,12 oz) med en spets

 
 
 
 
 
 
Förpackningens mått

Typ av förpackning Polyetenpåse

Förpackningens mått 224 x 156 x 31 mm (8,8 x 6,1 x 1,2”)

Förpackningens vikt 0,25 kg (0,55 lbs)

Förpackningens innehåll  1x Universalt 3-i-1-kombinationslås 
1x Låsadapter för standardspår 
1x Låsadapter för nanospår 
1x Kilformad låsadapter 
1x Förvaringslåda för spetsar 
1x Instruktionsguide 
1x Garantikort

Ytterförpackning 25 enheter

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland Kina

Certifiering och överensstämmelse Uppfyller RSL. Uppfyller CA Prop65

Garanti 5 år

Särskilda anteckningar

Flera SKU  Kan återställas: K62316WW 
Med serienummer 25-pack: K60615WW

Tekniska  
specifikationer
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