
Låspunkt för bärbar dator - Stor

Produkt ID: LTANCHORL

Skapa en mångsidig och säker låspunkt på nästan vilken plats som helst för att skydda din bärbara 
dator, dockningsstation eller annan apparat mot stöld. Detta låsankare för kablar till bärbara datorer i 
form av en stor ringdesign kan enkelt fästas på en solid yta för att ge en stark och säker 
förankringspunkt för ditt kabellås (säljs separat).

Med sin stora ringdesign förser låspunkten för kabellås gott om utrymme för att gänga tjockare 
kabellås eller flera kablar genom den 35 x 19 mm stora öppningen.

Skydda din enhet och din investering genom att tillföra en låspunkt för kabellås för bärbar dator till 
skrivbord, bord, skåp, väggar eller andra fast platser. Den skruvbara låspunkten för kabellås gör det 
enkelt att låsa din bärbara dator till ditt skrivbord. Den är liten och enkel att fästa med hjälp av två 
skruvar och den självhäftande dynan (medföljer). Den ger dig bekvämligheten att välja platsen för 
låsningspunkten till ditt kabellås.

Den ringformade skrivbordsmonterade låspunkten är tillverkad i hållbar zinklegering och kan motstå 
starka påfrestningar i alla riktningar. Den robusta konstruktionen för kabellås till datorer skyddar 
låspunkten från att manipuleras eller klippas upp. Skyddsplåten förhindrar åtkomst till 
monteringsskruvarna.

TAA-kompatibel LTANCHORL täcks av StarTech.coms tvåårsgaranti och gratis livstidsgaranti på 
teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Lägg till en säker låspunkt som fungerar med tjockare kabellås på ett skrivbord eller någon annan 
kontorsmöbel

• Avskräcker stölder i kontorslokaler, lobbyer eller andra områden

• Perfekt för detaljhandels-, hälso- och sjukvårds-, företagsmiljöer och kommersiella miljöer

Funktioner

• Skydda din bärbara dator, docka eller annan apparat mot stöld med en säker förankringspunkt för 
ett kabellås

• Låspunkt med stor ringöppning 35 x 19 mm ger mångsidig användning med tjockare kabellås eller 
flera kablar

• Lätt att fästa på fasta ytor med hjälp av medföljande skruvar och självhäftande baksida

• Slitstark låspunkt i zinklegering stöder nyckel- eller kombinationslås för kablar

• Litet format gör det enkelt att hitta en plats för att säkra din enhet

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Silver

Kabinettyp Zinc Alloy

Produktlängd 2.6 in [67.0 mm]

Produktbredd 1.9 in [47.0 mm]

Produkthöjd 1.2 in [3.2 cm]

Produktvikt 3.1 oz [88.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 9.1 in [230.0 mm]

Package Width 5.1 in [130.0 mm]



Package Height 3.3 in [85.0 mm]

Fraktvikt (förpackning) 3.8 oz [108.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Förankringspunkt i stål

1 - Täckplåt

2 - träskruvar

1 - Slipkudde

1 - Spritkompress

1 - snabbstartsguide

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


