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Universeel 3-in-1-kabelslot met sleutel en dubbele slothoofden

Vergrendel twee apparaten met een enkele oplossing.

K63380WW

Productomschrijving

U kunt nu twee apparaten vergrendelen met een enkele oplossing. Het universele 3-in-1-kabelslot met sleutel en
dubbele slothoofden past op standaard, nano- en wigvormige beveiligingsaansluitingen. De universele pasvorm
werkt met elk merk en elke generatie hardware. Het is een ideale oplossing voor het beveiligen van meerdere
apparaten zoals een laptop, monitor of dockingstation, wat het beheer van kabels en sleutels vereenvoudigt. Zo
voorkomt u een wirwar van kabels en blijft uw vergrendelingsoplossing toekomstbestendig. De slotuiteinden zijn
eenvoudig te verwisselen. Met een koord houdt u de ongebruikte slotuiteinden binnen handbereik. Het standaard
5mm-sleutelsysteem, de gepatenteerde Hidden Pin™-technologie en de koolstofstalen kabel zorgen voor robuuste
beveiliging tegen pogingen tot lockpicking en diefstal. Het draaiende slothoofd maakt soepele beweging en
gemakkelijk insteken van de sleutel mogelijk. Aanvullende kenmerken zijn onder meer Register & Retrieve™ voor
het snel, veilig en eenvoudig vervangen van sleutels en vijf jaar garantie van Kensington, uitvinder en wereldwijd
marktleider op het gebied van beveiligingssloten voor laptops. Alle sloten van Kensington zijn gecontroleerd en
getest op sterkte, duurzaamheid en mechanische bestendigheid.

Features

• Dankzij de dubbele slothoofden kunt u twee apparaten vergrendelen met een enkele oplossing. Ideaal voor het
beveiligen van meerdere apparaten, zoals een laptop, monitor of dockingstation. Maakt het beheer van kabels
en sleutels eenvoudiger en zorgt voor minder wirwar van kabels.

• Eén slot voor elke aansluiting: past op standaard, nano- of wigvormige beveiligingsaansluitingen, ongeacht het
merk of de generatie. Zo blijft uw vergrendelingsoplossing toekomstbestendig. De slotuiteinden zijn eenvoudig te
verwisselen. Met een koord houdt u de ongebruikte slotuiteinden binnen handbereik.

• Het 5mm-sleutelsysteem werkt standaard op alle nieuwste sloten van Kensington. U hoeft dus slechts één
sleutelsysteem te beheren. Het kleinere sleutelgat biedt betere bescherming tegen lockpicking.

• De gepatenteerde Hidden Pin™-technologie tegen lockpicking is bestand tegen sabotage, dus u hoeft zich geen
zorgen te maken. De 1,8m-kabel met plastic omhulsel is bestand tegen snijden en voorkomt diefstal.

• Het speciale draaiende scharnier op het slothoofd maakt soepele beweging en gemakkelijk insteken van de
sleutel mogelijk.

• Met Register & Retrieve™, het online sleutelregistratieprogramma van Kensington, kunnen sleutels snel, veilig
en gratis worden vervangen in geval van verlies of diefstal.

• Kensington-sloten zijn gecontroleerd en getest. Elk slot is minutieus gemaakt zodat het aan de strenge
industrienormen voor sterkte, duurzaamheid en mechanische bestendigheid voldoet of deze overstijgt.

• Door de garantie van vijf jaar weet u zeker dat u gedekt bent door Kensington, uitvinder en wereldwijd
marktleider op het gebied van beveiligingssloten voor laptops.

Productinformatie

Bruto gewicht 0.22kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 340mm
Breedte 200mm
Hoogte 28mm
Bruto gewicht 0.34kg
UPC# 085896633808
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 460mm
Breedte 300mm
Hoogte 180mm
Bruto gewicht 8.95kg
UPC# 50085896633803
Eenheid Hoeveelheid 25

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1


