
Ankerpunt voor anti-diefstal laptop kabelslot - zink legering

Productcode: LTANCHOR

Dit slotanker kan eenvoudig aan een stevig oppervlak worden bevestigd en vormt zo een sterk en 
beveiligd verankeringspunt voor uw kabelslot (apart verkrijgbaar). Op die manier kan u uw laptop, 
docking station of ander apparaat makkelijk tegen diefstal beveiligen.

Bescherm uw apparaat, en uw investering, door toevoeging van een veilig slotverankeringspunt aan 
een bureau, werkblad, kast, wand of ander stevig oppervlak. Het ankerpunt is compact en 
gemakkelijk te bevestigen op een door u gekozen locatie met behulp van de twee schroeven en een 
zelfklevende achterkant.

De robuuste constructie op basis van een zink legering voorkomt het ongewenst verwijderen van het 
verankeringspunt en maakt deze bestand tegen een sterke kracht uit alle richtingen. Een 
beveiligingsplaat zorgt er bovendien voor dat de montageschroeven veilig worden afgeschermd.

De LTANCHOR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische 
ondersteuning van StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen

• Voeg een veilig verankeringspunt toe aan een bureau, kast of ander kantoormeubilair



• Voorkom diefstal in kantoorruimtes, lobby's of op andere plaatsen

• Ideaal voor winkels, gezondheidszorg, bedrijven en commerciële locaties

Eigenschappen

• Bescherm uw laptop, dock of ander apparaat tegen diefstal door toevoeging van een veilig 
verankeringspunt voor een kabelslot

• Schrik diefstal af met een duurzame constructie op basis van zink legering

• Eenvoudig te bevestigen aan stevige oppervlakken met de meegeleverde schroeven en hechtstrook 
aan de achterkant

• Ondersteunt sleutel- en combinatiekabelsloten

• Compact ontwerp maakt het gemakkelijk om een geschikte plek te vinden voor de beveiliging van 
uw apparaat

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zilver

Type behuizing Zinc Alloy

Lengte product 1.8 in [45.8 mm]

Breedte product 1.7 in [44.0 mm]

Hoogte product 1.1 in [2.8 cm]

Gewicht product 2.2 oz [61.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.8 in [223.0 mm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 1.1 in [27.8 mm]

Verzendgewicht 0.1 lb [0.1 kg]



(verpakt)

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Verankeringspunt - zink legering

2 - Eenweghoutschroeven

1 - Alcoholdoekje

1 - Schuur blokje

1 - verkorte handleiding

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


