
Laptopslot met kabel - Push-to-Lock knop
Product ID: LTLOCKKEY

Bescherm uw laptop of ander apparaat eenvoudig tegen diefstal met dit kabelslot met sleutel. Dit stalen
kabelslot voor laptops zorgt voor een maximale beveiliging op kantoor of onderweg, en is voorzien van
een handige drukvergrendelfunctie.

Handige drukvergrendelfunctie

Bespaar elke dag tijd met de drukvergrendelknop. Slechts één keer drukken en het slot is vergrendeld.
Bovendien draait de kabelkoppeling 360° voor nog meer gebruiksgemak.

Geen combinatie vereist

Vergrendel en ontgrendel de laptopkabel eenvoudig met de meegeleverde sleutels. Twee identieke
sleutels worden meegeleverd, zodat u altijd een reservesleutel hebt.
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Maximale beveiliging

Zorg dat uw laptop, tablet, dock, smartphone of ander apparaat veilig aan uw werkplek is verankerd. Dit
kabelslot met sleutel heeft een slotkop van een duurzame zinklegering. Voor
betrouwbare diefstalbeveiliging in vele verschillende winkel-, commerciële en institutionele omgevingen is
de 2 m lange vergrendelkabel compatibel met laptops of andere apparaten die zijn uitgerust met een
Kensington sleufslot (K-sleuf), de industriestandaard.

Veelzijdig gebruik

Ideaal voor mobiel gebruik of op kantoor heeft het kabelslot voor computers een sterke stalen kabel met
vinylcoating (4,4 mm diameter). Om uw apparaat in diverse werkomgevingen te beveiligen, kan de
flexibele stalen kabel gemakkelijk rondom een vaste stang of voorwerp worden gedraaid. 

De LTLOCKKEY wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• Een essentieel antidiefstalmiddel in sterk beveiligde omgevingen
• Beveilig uw laptop of ander apparaat op plaatsen zonder toezicht
• Perfect voor diefstalpreventie in winkels, kantoren en op andere

plaatsen
• Bescherm uw laptop op reis of als u telewerkt

Features

• Bescherm uw laptop of ander apparaat tegen diefstal met dit
kabelslot met sleutel

• Eenvoudige bediening met één hand met de drukvergrendelknop en
360° kabeldraaikoppeling

• Compatibel met laptops, docks, schermen, projectoren of andere
computerapparatuur met een Kensington® sleufslot (K-sleuf)

• U hoeft zich geen combinatie meer te herinneren - inclusief twee
identieke sleutels

• Tegen manipulatie beveiligde stalen kabel met vinylcoating (4,4 mm
diameter) garandeert sterkte en duurzaamheid
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Warranty 2 Years

Hardware K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 32.000

Gewicht product 136.000

Hoogte product 17.000

Kleur Silver & Black

Lengte product 2031.250

Type behuizing Zinc Alloy

Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0.1 oz [2.7 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Beveiligingsslot voor laptops

2 - Sleuteltjes

1 - Klittenband

1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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