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NanoSaver™-laptopslot met sleutel
Onderdeelnummer: K64444WW
UPC-code: 85889664444

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

MERKMALE & VORTEILE
• 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) enLike Keyed (K64445L) options 

• Koolstofstalen kabel voorkomt en weerstaat snijden  

• De draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan de laptop  

• Het programma Register & Retrieve™ biedt gratis en veilig vervangen van sleutels op basis van 
de cloud 

• 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

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
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Technische Specificaties

SYSTEEMVEREISTEN
• Ondersteunde besturingssystemen:  Elk systeem met een Kensington Nano-beveiligingsslot

PRODUCTAFMETINGEN
• Afmetingen slothoofd: •  Afmetingen kabel:

• Diameter: 10 mm • Diameter: 4,5 mm
• Lengte: 22 mm • Lengte: 1,8 m

All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers.
Products may not be available in all markets. Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.

AFMETINGEN VERPAKKING
• Verpakkingsstijl:  Bulkverpakking (K64444WW) • Inhoud verpakking:
• Polyetheen zak: • Eén NanoSaver-laptopslot met sleutel

• Breedte: 178 mm • Twee sleutels
• Diepte: 25 mm • Eén instructiehandleiding
• Hoogte: 152 mm

• Gewicht verpakking:  0,2 kg

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE
• Land van herkomst: Taiwan • Garantie: Beperkte levenslange garantie - wereldwijd
• Certificeringen en compliance:  REACH, RoHS, Prop 65

SPECIALE OPMERKINGEN
• SKU’s van NanoSaver-laptopslot met sleutel • SKU’s van NanoSaver-slot met dubbelslothoofd

• Bulkverpakking (K64444WW) • Bulkverpakking (K64448WW)
• Master Keyed (K64445M) • Master Keyed (K64449M)
• Supervisor Keyed (K64445S) • Supervisor Keyed (K64449S)
• Like Keyed (K64445L) • Like Keyed (K64449L)
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