
Säkerhetslåskablar - paket med 10 - stål - justerbar

Produkt ID: CONNLOCKPK10

Säkrar kablar och adaptrar i styrelserum, arbetsstationer och i andra utrymmen för att förhindra 
kostsamma stölder eller oavsiktlig förlust. Säkerhetslåskablarna av stål erbjuder en fysisk säkerhet 
genom att dina kablar och adaptrar fästs till varandra.

Paketet med 10 säkerhetslåskablar ger dig ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att minska behovet av 
att alltid behöva byta ut kablar i entrén, allmänna utrymmen, i arbets- eller mötesytrymmen. De 
säkrar dina kablar och adaptrar och håller dem organiserade och ser till att du alltid har rätt kabel på 
rätt ställe.

Säkerhetslåskablarna är tillverkade av en hållbar vinylbelagd stålkabel som ger ett mycket effektivt 
stöldskydd.

Den flexibla stålkabeln är enkel att vira runt dina kablar och adaptrar, och den säkras med 
ringformade metallbeslag med hjälp av ett vanligt krympverktyg (medföljer inte).  För mångsidig 
användning klipper du av 300 mm långa bitar av stålkabeln med en avbitare (medföljer inte). 
Stålkabeln kan användas i olika längder beroende på utrymmesbehov eller användning av kablar och 
adapters.

Som ett alternativ kan du täcka de ringformade metallbeslagen med svart krympslang (valfritt).

TAA-kompatibla CONNLOCKPK10 täcks av StarTech.coms 5-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Säkrar kablar och adaptrar i styrelserum, arbetsstationer, entréer och allmänna utrymmen

• Förvara rätt adaptrar eller kablar anslutna till rätt utrustning i mötesrum, klassrum eller 
föreläsningssalar

Funktioner

• Säkra dina kablar och adaptrar för att avskräcka mot stöld med dessa kabellås av stål

• Snabb och enkel installation med ett krympverktyg (ingår inte).

• Snygg svart krympslang som täcker de ringformade metallbeslagen (valfritt)

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• Enkel att använda och kan kapas av med en avbitare (medföljer inte)

Utseende

Garantipolicy 5 Years

Färg Svart

Produktlängd 11.8 in [300.0 mm]

Produktbredd 0.1 in [2.2 mm]

Produkthöjd 0.1 in [2.2 mm]

Produktvikt 1.0 oz [29.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 10

Package Length 7.9 in [200.0 mm]

Package Width 8.7 in [220.0 mm]

Package Height 0.2 in [5.0 mm]



Fraktvikt (förpackning) 2.6 oz [73.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 10 - Stålkabelförankring

20 - Aluminumhylsor

20 - Krympslang

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


