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Vergrendelingsbeugel Voor Surface Book 13,5 inch met MicroSaver
2.0-slot met mastersleutel

K64822M

Productomschrijving

De Kensington-vergrendelingsbeugel voor Surface Book 2 bepaalt de norm voor de beveiliging van Surface Books
van Microsoft doordat het de vertrouwde bescherming biedt die Kensington in de loop van 25 jaar heeft gemaakt
tot The Professionals' Choice op het gebied van laptopbeveiliging.  De Kensington-vergrendelingsbeugel beschikt
over zorgvuldig geteste, non-invasieve vergrendelingstechnologie die wordt ondersteund door het innovatieve
sleutelsysteem van Kensington, wat het de superieure beveiligingsoplossing maakt voor Surface Books.

Features

• Ontworpen Voor Surface Book inch voor professionele beveiliging en superieur gebruiksgemak

• Non-invasieve vergrendelingstechnologie die u aan de onderkant van het scherm bevestigt, biedt een
eenvoudige beveiligingsoplossing die geen aanpassingen aan het apparaat vereist, zodat de hardwaregarantie
en esthetiek van uw Surface Book behouden blijven

• Met staal versterkte beveiligingsstang biedt sterke diefstalpreventie

• 5mm-sleutelsysteem beschikt over gepatenteerde Hidden Pin™-technologie tegen ontgrendeling, is geschikt
voor de dunste apparaten en behoort tot de robuuste oplossingen voor sleutelbeheer van Kensington met onder
andere de opties met mastersleutel (K64822M) en met supervisorsleutel (K64822S) waarmee IT-beheerders zo
weinig mogelijk sleutels nodig hebben voor het beveiligen van apparaten in gemengde technologische
omgevingen.

• Register & Retrieve™-programma biedt gratis en veilig beheren en vervangen van sleutels op basis van de
cloud

• Met Master Access kunnen zowel de gebruiker als beheerders op elk moment sloten ontgrendelen of opnieuw
instellen

Specificaties

• Beheer van sloten Master Keyed

• Type slot Master Keyed

• Garantieperiode 2 years

• Compatibiliteit van apparaten Surface Book 1,
Surface Book 2,
Surface Book 3

Productinformatie

Bruto gewicht 0.18kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 348mm
Breedte 142mm
Hoogte 36mm
Bruto gewicht 0.18kg
UPC# 085896648222
Eenheid Hoeveelheid 0

Informatie overdoos

Diepte 381mm
Breedte 361mm
Hoogte 157mm
Bruto gewicht 2.27kg
UPC# 50085896648227
Eenheid Hoeveelheid 10

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 10
Garantieperiode 24

Algemene Informatie

Gerecycled % 0


