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 Vergrendelkit voor desktop en randapparaten 2.0 
 

Onderdeelnummer: K64424WW 
UPC-code: 8589664424 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kensington, The Professionals' Choice™, is al bijna 25 jaar lang de professional voor 
apparaatbeveiliging en heeft nu de nieuwste standaard op het gebied van de beveiliging van 
meerdere apparaten geproduceerd: de Vergrendelkit voor desktop en randapparaten 2.0. 
Deze vergrendelkit, ontwikkeld als het sterkste Kensington-slot voor desktopcomputers en 
andere apparaten, vertegenwoordigt de volgende generatie aan beveiligingsoplossingen 
voor desktopapparaten waarmee u een computer, maximaal drie randapparaten en een 
toetsenbord en muis met kabel kunt vergrendelen. 

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• Het sterke slothoofd is speciaal ontworpen voor desktopcomputers en andere apparaten 
• Sleutelsysteem van 5 mm met gepatenteerde Hidden Pin-technologie is compatibel met 

maatoplossingen van verschillende soorten Kensington-sloten 
• 2 adapters en kabelklem voor beveiliging van randapparatuur 
• Ankerplaat voor het veilig vergrendelen van apparaten zonder een Kensington-

beveiligingsaansluiting 
• Koolstofstalen kabel van 2,4 m is snijbestendig en kan worden verankerd aan een bureau, 

tafel of ander vast object 
• Met het programma Register & Retrieve™kunt u vervangende sleutels bestellen 
• Dankzij mastertoegang kunnen zowel de gebruiker als beheerders op elk gewenst moment 

sloten ontgrendelen 
• Single keyed – met één sleutel kunnen alleen geautoriseerde beheerders het slot openen 
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TECHNISCHE SPECIFICATIES 
	

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde systemen: Alle apparaten met of zonder een Kensington Standard Security Slot  Voor de  
K-Slot-adapter: alle apparaten met een Kensington Standard Security Slot 

 

PRODUCTAFMETINGEN 

• Afmetingen slothoofd: 
o Diameter: 19,2 mm 
o Lengte: 37,7 mm 

• Afmetingen kabelgeleider: 
o Breedte: 40 mm 
o Lengte: 40 mm 
o Hoogte: 15 mm 

 

• Afmetingen K-Slot-adapter: 
o Breedte: 24 mm 
o Lengte: 18,5 mm 
o Hoogte: 5 mm 

• Afmetingen kabel: 
o Diameter: 6,4 mm 
o Lengte: 244 cm 

 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Verpakkingsstijl: Plastic hoes 
• Afmetingen verpakking: 

o Diepte: 178 mm 
o Breedte: 178 mm 
o Hoogte: 25 mm 

• Gewicht verpakking: 0,39 kg 

• Inhoud verpakking: 
o Eén slothoofd 
o Eén kabelgeleider 
o Twee K-Slot-adapters 
o Eén kabel 
o Eén kabelklem 
o Twee sleutels 
o Eén instructiehandleiding 
o Eén alcoholdoekje 

 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van herkomst: Taiwan 
• Certificeringen en compliance:  

REACH, WEEE, RoHS 

• Garantie: Beperkte levenslange garantie - wereldwijd 
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SPECIALE OPMERKINGEN 

• Meerdere SKU's 
o Met verschillende sleutels 
o Met mastersleutel 
o Met met één sleutel 
o Met mastersleutel op aanvraag 
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