
Laptop kabelslot verlenglus - 15cm kabel & slot

Productcode: BRNCHLOCK

Hier is een eenvoudige en voordelige manier om accessoires veilig aan uw hoofdslotkabel te 
bevestigen. Deze verlenglus voor laptop kabelsloten is geschikt voor uw basis laptopslot en voegt een 
15 cm verlengkabel en slotkop toe die kan worden aangesloten op apparaten met het K-slot.

De verlenglus met een K-slotkop is het ideale accessoire om rondom elke soort hoofdkabelslot te 
leiden, waaronder een K-slot, Nano of Noble Wedge Lock, zodat u gemakkelijk diverse apparaten kunt 
beveiligen.

Als u momenteel een enkel laptopslot hebt, kunt u nu meer apparaten zoals uw docking station of 
beeldscherm beschermen. Dit accessoireslot werkt als een laptop slot met dubbele kop of tweevoudig 
laptop slot zodat u eenvoudig extra apparaten kunt beveiligen.

U kunt zelfs meerdere verlenglussen voor laptopsloten gebruiken om apparaten op uw bureau, of in 
een vitrinekast e.d. te beveiligen, terwijl ze weinig ruimte innemen. Het is de ideale manier om 
diefstal en manipulatie te helpen voorkomen op drukbezochte plaatsen waaronder winkels, 
commerciële, opleidings- en institutionele omgevingen.

Kies uw eigen, gemakkelijk te herinneren combinatie. Of wijzig uw cijfercode vaak om te voorkomen 
dat anderen deze kennen.

Om ervoor te zorgen dat uw dock, tablet of ander apparaat veilig is verankerd, is de stalen computer 
beveiligingskabel (4,4 mm diameter) voorzien van een vinylcoating.Tot de extra kenmerken van het 
kabelslot behoren een duurzame slotkop van een zinklegering, voor betrouwbare bescherming tegen 
diefstal.

De TAA-conforme BRNCHLOCK heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning 
van StarTech.com.



Certificaties, rapporten en compatibiliteit

  

Toepassingen

• Ideaal voor vele verschillende winkels, commerciële, opleidings- en institutionele omgevingen

• Beveilig meerdere apparaten op hotelbalies, in bedrijfslobby's, bij productdisplays of op andere 
openbare plaatsen

Eigenschappen

• SCHAALBARE BEVEILIGING: Maak een tweevoudig/dubbel of meervoudig slot door deze verlenglus 
op elke gewenste plaats op een laptop kabelslot (LTLOCK4D of LTLOCKKEY niet meegeleverd) te 
plaatsen om de apparaten op uw werkplek te beveiligen

• VOEG TOE AAN ELK MERK KABELSLOT: Voeg deze universele K-slot vergrendeling toe aan elk 
bestaand kabelslot (lus past over K-slot, Nano & Wedge slotkoppen) voor de beveiliging van 
computers, schermen en docking stations

• EXTRA SLOTKOP: 15 cm antidiefstal-, snijbestendige stalen beveiligingskabel met vinylcoating (4,4 
mm dik); combinatieslot met 4-cijferige resetbare code; compatibel met Kensington-slots (K-slots)

• DOORDACHT DESIGN: Slotkop heeft een diameter van 20 mm; slotpunt is al uitgelijnd op het 
beveiligingsslot van de computer wanneer ultradunne apparaten op een plat oppervlak liggen; 
inclusief rubberen uiteinden

• BESCHERM UW INVESTERING: Bescherm uw investering in IT-apparaten (inclusief de nieuwste 
docks van StarTech.com) die compatibel zijn met het Kensington slot door deze verlenglus toe te 
voegen aan het laptop kabelslot

Speciale 
opmerkingen / 
vereisten

Garantiebeleid 2 Years

Notitie Deze vergrendelkabel werkt met apparaten voorzien van 
een standaard Kensington sleufslot (K-sleuf). Het werkt 
niet met apparaten met een wigvormig sleufslot.

Fysieke 
eigenschappen



Kleur Silver & Black

Type behuizing Zinc Alloy

Lengte product 8.1 in [20.5 cm]

Breedte product 2.2 in [5.5 cm]

Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 2.4 oz [68.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 5.1 in [130.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

2.9 oz [82.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Laptopvergrendeling

1 - 1 mm schuimafstandsring

1 - 2 mm schuimafstandsring

1 - 3 mm schuimafstandsring

1 - Quick-start handleiding

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


