
Gedrukt op 19/03/2023      Vertrouwelijk en eigendom van ACCO Brands. Afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld voor illustratieve doeleinden. Fouten en omissies
voorbehouden.

www.kensington.com

Kensington® VeriMark™ Fingerprint Key ondersteunt Windows
Hello™ en FIDO U2F voor Universal 2nd Factor authenticatie

De beste authenticatie in zijn klasse met ondersteuning voor Windows Hello™ en FIDO U2F

K67977WW

Productomschrijving

Innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid hebben ervoor gezorgd dat Kensington® al meer dan 25 jaar
toonaangevend is op het gebied van apparaatbeveiliging. Kensington trekt deze expertise door naar
gegevensbeveiliging met de introductie van de eerste vingerafdruksleutel ter wereld voor ondersteuning van
Windows Hello™ en Fast Identity Online (FIDO) Universal 2nd Factor authenticatie (U2F): de VeriMark™
Fingerprint Key. De VeriMark Fingerprint Key is ontworpen als een simpele, snelle en eenvoudige manier voor het
aanmelden bij Windows en een probleemloze ervaring op het gebied van twee-factor authenticatie. De Fingerprint
Key biedt bovendien bescherming tegen ongeoorloofde toegang op gecompromitteerde apparaten en ongekende
cyberveiligheid voor de cloudwereld van tegenwoordig.

Features

• De geavanceerde vingerafdruktechnologie wordt gecombineerd met uitmuntende biometrische prestaties en
360° leesbaarheid met anti-spoofingtechnologie en voldoet ruimschoots aan de industriestandaard voor False
Rejection Rate (3%) en False Acceptance Rate (0,002%).

• Universele integratie biedt schaalbare, inventieve toegang tot Windows-computers en platforms, waaronder
biometrische login voor Windows Hello™.

• FIDO U2F gecertificeerd voor probleemloze interoperabiliteit en voldoet aan aanmeldingsvereisten voor
beveiligingssleutels voor twee-factor authenticatie voor clouddiensten en software providers die met een cloud
werken, onder wie Google, Dropbox, GitHub en Facebook.

• Compatibiliteit Password Manager biedt ondersteuning voor populaire hulpprogramma's als Dashlane, LastPass
(Premium), Keeper (Premium) en Roboform, zodat u met een vingerafdruk automatisch gebruikersnamen en
wachtwoorden voor websites kunt invullen en uw vingerafdruk kunt gebruiken voor verificatie.

• Dankzij een compact ontwerp eenvoudig te bevestiging aan een sleutelhanger en gemakkelijk mee te nemen.

Specificaties

• Garantieperiode 2 years

Productinformatie

Diepte 30mm
Breedte 15mm
Hoogte 10mm
Bruto gewicht 0.02kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 81mm
Breedte 21mm
Hoogte 129mm
Bruto gewicht 0.04kg
UPC# 085896679776
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 137mm
Breedte 113mm
Hoogte 106mm
Bruto gewicht 0.27kg
UPC# 50085896679771
Eenheid Hoeveelheid 5

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


