
Anti-diefstal kabel - verstelbaar - staal - set van 20

Productcode: CONNLOCKPK20

Beveilig kabels and dongle adapters in vergaderruimtes, op werkplekken en andere plaatsen tegen 
diefstal of ongewenst verlies. Deze stalen vergrendelingskabel met lus bieden een fysieke beveiliging 
aan doordat u al uw kabels en adapters aan elkaar kunt bevestigen.

Deze set van 20 universele anti-diefstal vergrendelingskabels met lus beschermen uw kabels en 
adapters tegen diefstal, en houden ze netjes georganiseerd zodat u altijd de juiste adapter of kabel op 
de juiste plaats bij de hand heeft.

De kabel- en adapterlussen zijn gemaakt van duurzaam staal met een PVC-coating, een effectief 
afschrikmiddel voor dieven.

De flexibele stalen beveiligingskabel kunnen eenvoudig rondom uw kabels of adapters worden 
gewikkeld en worden met de aluminium flensbusjes vastgezet, met behulp van een standaard 
krimptang (niet meegeleverd).  Voor veelzijdig gebruik kunt u de 300 mm vergrendelingskabel met 
lussen met een draadkniptang (niet meegeleverd) op de gewenste lengte knippen. De stalen kabellus 
beperkt niet de vereiste ruimte of het gebruik van de kabel of adapter.

Als optie kunt u de aluminium flensbusjes afdekken met de zwarte warmtekrimpslang (meegeleverd).

De TAA-conforme CONNLOCKPK20 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   



Toepassingen

• Beveilig kabels and adapters in vergaderruimtes, werkplek, lobby's en op openbare plaatsen

• Zorg dat de juiste adapters of kabels aan de juiste apparatuur zijn bevestigd in vergaderruimtes, 
klaslokalen of collegezalen

Eigenschappen

• Beveilig uw kabels en adapters en dieven afschrikken met deze stalen vergrendelingskabel met lus

• Snel en eenvoudig te installeren met krimptang (niet meegeleverd)

• Mooie zwarte warmtekrimpslang dekt de aluminium flensbusjes af (optie)

• TAA-conform voor GSA Schedule aankopen

• Voor flexibel gebruik: snijd op maat met draadkniptang (niet meegeleverd)

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 5 Years

Kleur Zwart

Lengte product 12.2 in [311.0 mm]

Breedte product 0.1 in [2.2 mm]

Hoogte product 0.1 in [2.2 mm]

Gewicht product 0.2 oz [6.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 20

Package Length 8.7 in [220.0 mm]

Package Width 7.9 in [200.0 mm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

4.5 oz [128.0 g]



Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 20 - Stalen kabellussen

40 - Aluminium flensbusjes

40 - Krimpkous

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


