
Sats för säkerhetsspåradapter ‒ adapter för K-Slot-låsplatta för 
surfplatta/iPad/stationär dator/bildskärm/smarttelefon/bärbar dator ‒ kompatibel med 
T-stag ‒ MacBook Pro/Air ‒ stöldskydd ‒ slimmad design ‒ silver

Produkt ID: KSLTAD

Skydda din bärbara dator, dockningsstation eller annan enhet mot stöld med denna säkerhetsadapter 
med Kensington®-låsspår (K-Slot).

Adaptern för bärbara datorer med stöldskyddslås är idealisk för användning i offentliga miljöer eller på 
kontoret och har en elegant silverfinish som passar de flesta enheter. Låsadaptern för bärbara datorer 
kan placeras på nästan vilken plan yta som helst på din enhet för att säkra den i en mängd olika 
arbetsytor. Den låga profilen gör att kitet med säkerhetsspåradaptern inte döljer några portar eller 
kablar på din enhet.

Se till att din bärbara dator, surfplatta, docka, smarttelefon eller annan enhet är säkert förankrad vid 
din arbetsyta. Den bärbara säkerhetsspåradaptern är kompatibel med lås som uppfyller 
industristandarden för Kensington-låsspår (K-Slot) för att tillhandahålla tillförlitligt stöldskydd i ett 
brett spektrum av miljöer inom detaljhandel, kommersiella miljöer och institutionella miljöer. 
Installation av detta kit med säkerhetsspåradapter är avsett att vara permanent.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att 
säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter 
till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och 
arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter 
försäljning.

Den TAA-kompatibla KSLTAD täcks av StarTech.com:s 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



  

Användning

• Ett viktigt verktyg för skydd mot stöld i miljöer som kräver hög säkerhet

• Säkra din bärbara dator eller annan enhet i offentliga utrymmen eller på kontoret

Funktioner

• STÖLDSKYDD: Säkra bärbara datorer, surfplattor, skärmar, smarttelefoner och MacBook-datorer 
med denna sats för säkerhetsspåradapter, som gör det möjligt för dig att fästa en K-Slot-låsadapter 
på vilken enhet som helst som saknar låsport. Kompatibel med T-stagslås

• SLIMMAD DESIGN: Denna säkerhetsspåradapter i lågprofil med en finish i matt silver, och som har 
en tjocklek på 6,7 mm och en diameter på 32,7 mm, kan integreras sömlöst med ultratunna bärbara 
datorer/datorer och platta Surface-enheter

• INDUSTRIELL STYRKA: Starkt lim, alkoholdukoch ytberedningskudde medföljer. Testad för att tåla 
upp till 134 kg kraft (beroende på yta)

• UNIVERSELL KOMPATIBILITET: Säkra vilka enheter som helst, inkl. MacBook Pro/Air-datorer, 
ultrabook-datorer, iPad-plattor, Chromebook-datorer, bildskärmar och surfplattor, på ställen som i ett 
klassrum eller en detaljhandelsaffär genom att fästa en K-Slot-låsadapter för bärbar dator

• FLERFUNKTIONELL: Denna TAA-kompatibla sats för säkerhetsspåradapter kan monteras på en vägg, 
på ett skrivbord eller på någon annan plan yta för att fungera som ankarpunkt för en K-Slot-låskabel 
av Kensington-typ för bärbar dator

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Silver

Kabinettyp Zinc Alloy

Produktlängd 1.3 in [3.3 cm]

Produktbredd 1.3 in [3.3 cm]

Produkthöjd 0.3 in [6.7 mm]

Produktvikt 0.8 oz [23.8 g]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.3 in [8.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 1.6 oz [45.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Adapter för låsspår

1 - Spritkompress

1 - Slipkudde

1 - Limtub

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


