Security Slot Adapter Kit - Universele K-Slot Laptopslot Adapter voor
Tablet/iPad/Laptop/Monitor/Telefoon - Compatibel met T-Bar - MacBook Pro/Air Anti-Diefstal - Zilver
Productcode: KSLTAD

Bescherm uw laptop, dock of andere apparaat tegen diefstal met deze beveiligingsadapter met
Kensington® sleufslot (K-sleuf).
Deze afsluitbare, anti-diefstal laptopadapter is ideaal voor gebruik op openbare plaatsen of op kantoor
en valt dankzij zijn slanke zilveren afwerking nauwelijks op bij de meeste apparaten. Om uw apparaat
in vele verschillende werkomgevingen te beveiligen, kunt u de laptop dockadapter op bijna elk plat
oppervlak van uw apparaat plaatsen. Het compacte design zorgt ervoor dat de adapterkit met
beveiligingssleuf geen poorten of kabels van uw apparaat blokkeert.
Zorg dat uw laptop, tablet, dock, smartphone of ander apparaat veilig aan uw werkplek is verankerd.
Voor betrouwbare diefstalbeveiliging in vele verschillende winkel-, commerciële en institutionele
omgevingen is de laptopadapter met beveiligingssleuf compatibel met sloten met een Kensington
sleufslot (K-sleuf), de industriestandaard. Deze adapterkit met beveiligingssleuf is bedoeld voor
permanente installatie.
StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie,
om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de
industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede
productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten
zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.
De TAA-conform KSLTAD heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen
• Een essentieel antidiefstalmiddel in sterk beveiligde omgevingen
• Beveilig uw laptop of andere apparaat op openbare plaatsen of op kantoor

Eigenschappen
• ANTIDIEFSTALBEVEILIGING: Beveilig laptops, tablets, monitors, telefoons & MacBooks met deze
security slot adapter kit waarmee u een K-slot aan elk apparaat kunt toevoegen; compatibel met
T-Bar Lock
• SLANK DESIGN: Deze compacte slot adapter (6,7 mm hoog, 32,7mm diameter) heeft een
zilver-satijnen afwerking die perfect past bij ultradunne moderne laptops/tablets
• INDUSTRIËLE STERKTE: Inclusief sterk hechtmiddel, alcoholdoekje en schuurdoekje om het
oppervlak voor te bereiden; getest tot 134 kg (afhankelijk van het oppervlak)
• UNIVERSELE COMPATIBILITEIT: Voeg een K-slot toe aan uw MacBook Pro/Air, Ultrabooks, iPad,
Chromebooks, Monitoren of Tablets zodat deze veilig blijven in openbare ruimtes zoals klaslokalen of
winkels.
• MULTIFUNCTIONEEL: Deze TAA-conforme Kslot adapter kan aan een wand, bureau of ander plat
oppervlak worden gemonteerd als een verankeringspunt voor een Kensington K-slot kabelslot

Fysieke
eigenschappen
Garantiebeleid

2 Years

Kleur

Zilver

Type behuizing

Zinc Alloy

Lengte product

1.3 in [32.6 mm]

Breedte product

1.3 in [32.6 mm]

Hoogte product

0.3 in [6.7 mm]

Gewicht product

0.8 oz [23.8 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Verpakkingsinform
atie

Package Width

5.0 in [12.8 cm]

Package Height

0.3 in [8.0 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

1.6 oz [45.0 g]

Meegeleverd

Sleufslotadapter

Wat wordt er
meegeleverd

Alcoholdoekje
Schuur blokje
Tube lijm

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

