
Laptop kabelslot - 4-cijfer combinatie slot - Wedge
type
Product ID: LTLOCKNBL

Help uw laptop tegen diefstal te beschermen, en maak volledige functionaliteit mogelijk. Dit laptop
kabelslot helpt uw laptop of ander apparaat dat is uitgerust met een Noble&reg; Wedgelock&reg; sleuf te
beschermen. Het laptop anti-diefstalslot heeft een 4-cijferige resetbare combinatie voor meer beveiliging
op kantoor of onderweg. 

Werkt met het Wedge-type sleufslot 

Zorg dat uw laptop beveiligd is. Het computer anti-diefstal kabelslot past in laptops en apparaten die zijn
uitgerust met een wigvormige slotsleuf zoals Dell Latitude. Bevestig uw laptop aan uw bureau of elke
vaste structuur met de 2 m vergrendelkabel. Het is een eenvoudige manier om diefstal te helpen
voorkomen op drukbezochte plaatsen waaronder winkels, commerciële, opleidings- en institutionele
omgevingen. 
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Biedt meer bewegingsvrijheid 

Ondanks dat uw notebook met de antidiefstal vergrendelkabel is beveiligd,
hebt u nog voldoende bewegingsvrijheid. Het zwaaischarnier biedt bewegingen in twee richtingen - het
scharnier roteert 360° rondom de slotkop en draait 90° voor eenvoudig vergrendelen en ontgrendelen. 

Resetbaar 4-cijferig combinatieslot 

Kies uw eigen, gemakkelijk te herinneren combinatie, of voorkom dat anderen uw combinatie kennen
door deze vaak te veranderen. De 4-cijferige combinatie van het beveiligingskabelslot kan eenvoudig
worden gewijzigd. 

Veelzijdig gebruik 

Het draagbare combinatieslot is voorzien van een sterke stalen kabel met vinylcoating (4,4 mm
diameter), ideaal voor gebruik op kantoor of onderweg. Om uw apparaat in diverse werkomgevingen te
beveiligen, kan de flexibele stalen kabel gemakkelijk rondom een vaste stang of voorwerp worden
gebogen. 

De LTLOCKNBL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning
van StarTech.com. 
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Certificaties, rapporten
en compatibiliteit

Toepassingen

• Bevestig het kabelslot aan de wigvormige slotsleuf van uw laptop om
deze te beschermen terwijl u op afstand werkt

• 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

Eigenschappen

• Bescherm uw apparaat tegen diefstal met dit 4-cijferige resetbare
combinatieslot met tot 10.000 mogelijke cijfercodes

• Compatibel met laptops of andere computerapparatuur met een
beveiligingsslot met wigvormige sleuf

• Maakt beweging mogelijk tijdens gebruik, met een zwaaischarnier
• Tegen manipulatie beveiligde stalen kabel met vinylcoating (4,4 mm

diameter)
• Sterke en duurzame slotkop
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Warranty 2 Years

Hardware K-Lock Slot Noble Wedge Slot

Speciale opmerkingen
/ vereisten

Notitie Deze vergrendelkabel werkt met apparaten voorzien van
het wigvormige sleufslot.

Fysieke
eigenschappen

Breedte product 5.4 cm [2.1 in]

Gewicht product 143 g [5 oz]

Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]

Kleur Silver & Black

Lengte product 204.3 cm [80.4 in]

Type behuizing Zinc Alloy

Verpakkingsinformatie Package Height 170 mm [6.7 in]

Package Length 142 mm [5.6 in]

Package Width 30 mm [1.2 in]

Verzendgewicht (verpakt) 143 g [5 oz]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Combinatieslot voor laptops met Wedge-sleuf

1 - Hook-and-Loop Strap

1 - Quick-Start Guide

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
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