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N17 laptopslot met sleutel voor wedge-beveiligingsuitsparingen

K64440WW

Productomschrijving

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 een Wedge
slotuitsparing. Het N17-laptopslot met sleutel heeft een unieke slotbevestiging waardoor een sterke en
betrouwbare verbinding tussen het slothoofd en de slotuitsparing tot stand wordt gebracht. Het sleutelsysteem van
5 mm met antidiefstaltechnologie biedt flexibiliteit en maakt deel uit van de ongeëvenaarde robuuste, op maat
gemaakte sleuteloplossingen voor IT-beheerders. De koolstofstalen kabel is bestand tegen doorsnijdpogingen en
dankzij een draaiend en roterend scharnier wordt de kabel weggeleid van andere randapparatuur.

Features

• Stevig slothoofd dat perfect past op de nieuwste Dell laptops en tablets met een wedge-beveiligingsuitsparing

• De unieke slotbevestiging brengt de sterkste verbinding tussen het slothoofd en de wedge-beveiligingsuitsparing
tot stand

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

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

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

• Onafhankelijk gecontroleerd en getest op toonaangevende industrienormen voor torsie/trekkracht,
implementaties van derden, levensduur van het slot, corrosie, sleutelsterkte en andere
omgevingsomstandigheden

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

Specificaties

• Geschikt voor Laptops

• Merknaam Dell

• Type slot Standard

• Garantieperiode 5 Jaar

Productinformatie

Bruto gewicht 0.20kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 221mm
Breedte 152mm
Hoogte 17mm
Bruto gewicht 0.20kg
UPC# 085896644408
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 435mm
Breedte 164mm
Hoogte 150mm
Bruto gewicht 5.19kg
UPC# 50085896644403
Eenheid Hoeveelheid 25

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 60

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


