
De ultieme docking-oplossing voor Surface Pro is nu beschikbaar. Met het SD7000 Dual 4K Surface Pro-
dockingstation kunnen gebruikers hun bureaubladinstallatie uitbreiden met twee externe monitors, verbinding 
maken met een bekabeld netwerk, hun favoriete USB-accessoires aansluiten, en hun Surface Pro rechtop 
plaatsen in bureaubladmodus of liggend in studiomodus. Met Microsofts eigen Surface Connect-technologie als 
basis kunnen gebruikers met vertrouwen verbinding maken voor een probleemloze dock- en oplaadervaring die 
er ook nog eens geweldig uitziet en nauwelijks bureauruimte inneemt. De SD7000, beschikbaar met optionele 
geïntegreerde vergrendeling voor de Surface Pro, biedt de allerbeste opties voor docken en vergrendelen ter 
ondersteuning van het bureaublad van de toekomst.

De ultieme bureaubladervaring voor Surface Pro
SD7000 Dual 4K Surface Pro-dockingstation

Functies en voordelen:
• Exclusief ontworpen voor de Surface Pro voor probleemloos opladen en synchroniseren

• Verstelbaar scharnier zorgt ervoor dat gebruikers de Surface Pro comfortabel rechtop
kunnen zetten als beeldscherm, of in de ideale hoek neer kunnen leggen om te schilderen,
te tekenen of foto’s te bewerken.

• Veelzijdige video-aansluitingen voor uitvoeropties naar externe monitors via HDMI en
DisplayPort multimodus (één 4K-monitor met 3840x2160@60Hz of twee 4K-monitors
met 3840x2160@30Hz)

• 5 USB-poorten – breid de productiviteitsmogelijkheden uit via 4 USB 3.0-poorten (tot
5Gbps, 5V/0.9A) en 1 USB-C-poort voor gegevenssynchronisatie (alleen tot 5Gbps data,
5V/3A)

• Magnetische aansluiting voor Surface Pen houdt uw pen dichtbij en klaar voor gebruik

• Optionele vergrendelingsmodule beschermt de Surface Pro tegen diefstal (K62918WW)

• Gigabit-ethernetpoort biedt betrouwbare 1Gbps bekabelde netwerkverbinding

• 3,5 mm combo-audio poort voor hoofdtelefoon of microfoon

• Kensington Security Slot beveiligt het dock via eenvoudige implementatie van
een kabelslot

Waarom op Kensington 
vertrouwen? 

Met een uitgebreid aanbod voor 
Surface ontworpen accessoires, 

waaronder stevige beschermhoezen, 
sleeves, docks, hubs, vergrendelkits 
en privacyschermen, is Kensington 

The Professionals’ Choice™ voor 
organisaties die gebruikmaken van de 

Microsoft Surface-productlijn in hun 
computeromgeving. 

Compatibiliteit 
Surface Pro (2017) en Surface Pro 4 

SD7000 Surface Pro-dockingstation 
K62917EU

Optionele vergrendelingsmodule
K62918WW
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