
	

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. 
 
  

K67995WW_N17	Keyed	Dual	Head	Laptop	Lock	Data	Sheet	 1	
    
 

Productdatablad 

N17 - laptopslot met dubbel slothoofd  
en sleutel voor Dell®-apparaten 
 
Onderdeelnummer: K67995WW 
UPC-Code: 8589667995 

Kensington, al 25 jaar toonaangevend op het gebied van fysieke apparaatbeveiliging, heeft de sterkste 
vergrendelingsoplossing ontwikkeld voor het beveiligen van de nieuwste Dell-laptops en -tablets. Met het N17-
laptopslot met dubbel slothoofd en sleutel kunt u een Dell-laptop beveiligen die geen standaard slotopening 
heeft. U kunt ook een tweede apparaat beveiligen dat is voorzien van de Kensington Security Slot™ volgens 
industrienormen. Met het sleutelsysteem van 5 mm met antidiefstaltechnologie kunt u dezelfde sleutel 
gebruiken voor beide slothoofden. Het systeem bied flexibiliteit voor IT-beheerders, aangezien het 
sleutelsysteem compatibel is met alle nieuwste sloten van Kensington. Koolstofstalen kabel weerstaat pogingen 
tot doorsnijden. 

FUNCTIES EN VOORDELEN 

• Stevige slothoofden - Primair slothoofd met een unieke slotbevestiging biedt de beste beveiliging voor Dell-laptops en -
tablets die zijn voorzien van een niet-standaard slotuitsparing. Secundair slothoofd met T-Bar™-vergrendelingstechnologie 
biedt ongeëvenaarde stevigheid voor apparaten met de standaard Kensington Security Slot. 

• Sleutelsysteem van 5 mm - Sleutelsysteem van 5 mm met gepatenteerde Hidden Pin™-antidiefstaltechnologie is 
compatibel met maatoplossingen van verschillende soorten Kensington-sloten. 

• Koolstofstalen kabel - De koolstofstalen kabel is bestand tegen doorsnijden en kan worden verankerd aan een bureau, tafel 
of een ander vast object. 

• Draaiende en roterende kabel - De draaiende en roterende kabel zorgt voor een superieure bevestiging aan een laptop. 
• Gecontroleerd en getest - Onafhankelijk gecontroleerd en getest op toonaangevende industrienormen voor 

torsie/trekkracht, implementaties van derden, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere 
omgevingsomstandigheden. 

• Register & Retrieve - Met het programma Register & Retrieve™ kunt u vervangende sleutels bestellen 
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Technische Specificaties 
 

SYSTEEMVEREISTEN 

• Ondersteunde systemen: Elk Dell-apparaat dat geen standaard beveiligingopening heeft en elk apparaat of accessoire 
met de standaard opening van Kensington. 

PRODUCTAFMETINGEN 

• •Afmetingen slothoofd: 
o N17 

§ Diameter: 10,5 mm 
§ Lengte: 28 mm 

o MicroSaver 2.0 
§ Diameter: 10 mm 
§ Lengte: 29 mm 

 

• •Afmetingen kabel: 
o Diameter: 5 mm 
o Lengte: 183 cm 

AFMETINGEN VERPAKKING 

• Verpakkingsstijl: Plastic hoes 
• Afmetingen verpakking: 

o Diepte: 30 mm 
o Breedte: 180 mm 
o Hoogte: 290 mm 

• Gewicht verpakking: 0,3 kg 

• Inhoud verpakking: 
o Eén N17-laptopslot met dubbel  

slothoofd en sleutel 
o Twee sleutels 
o Eén instructiehandleiding 

 

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE 

• Land van herkomst: Taiwan 
• Certificeringen en compliance: REACH, WEEE, RoHS 

• Garantie: 5 jaar beperkte garantie - wereldwijd 

SPECIALE OPMERKINGEN 

• Meerdere SKU's 
o Met verschillende sleutels (K67995WW) 
o Met mastersleutel (K67996M) 
o Met beheerderssleutel (K67996S) 
o Met gelijke sleutels (K67996L) 
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 SLOT EN KABELS 

 

 
 
 
SLOTHOOFD 
 

 

 

 

 

 

Koolstofstaalkabel van 1,8 m 
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Draaiend en 
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5 mm sleutel (2) 

Standaard T-bar™-
slothoofd 

Hidden Pin™-
technologie 

10 mm slothoofd 
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