
Laptop combinatie kabelslot - gekrulde kabel - 3-cijferslot

Productcode: LTLOCK3DCOIL

Bescherm uw laptop, dock, projector of ander apparaat tegen diefstal, waar u ook heen gaat, met dit 
laptop combinatie kabelslot. Deze beveiligingskabel is zeer mobiel dankzij de zelfoprollende kabel en 
3-cijferslot dat kan worden gereset.

Beveilig uw laptop of ander apparaat wanneer u telewerkt of reist. De zelfoprollende beveiligingskabel 
past gemakkelijk in uw laptoptas. De kabel rolt weer op slechts 26,6 cm voor mobiliteit en kan tot 1,8 
m worden uitgerekt voor flexibel gebruik.

Bespaar tijd met dit 3-cijferig combinatieslot voor laptops. Het slot kan eenvoudig worden ingesteld, 
zelfs met één hand. Om te voorkomen dat anderen uw combinatie kennen, kunt u het slot altijd 
resetten.

Zorg dat uw laptop, tablet, dock, smartphone of ander apparaat veilig aan uw werkplek is verankerd 
met dit combinatiekabelslot. Voor betrouwbare diefstalbeveiliging in vele verschillende winkel-, 
commerciële en institutionele omgevingen is het antidiefstalslot voor laptops compatibel met laptops 
of andere apparaten die zijn uitgerust met een Kensington sleufslot (K-sleuf).

Ideaal voor mobiel gebruik of op kantoor, het combinatie kabelslot voor laptops heeft een sterke 
stalen kabel met vinylcoating (3,2 mm diameter). Om uw apparaat in diverse werkomgevingen te 
beveiligen, kan de flexibele stalen kabel gemakkelijk rondom een vaste stang of voorwerp worden 
gedraaid.

De LTLOCK3DCOIL heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van 
StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• Bescherm uw laptop op reis of terwijl u op afstand werkt

• Een essentieel antidiefstalmiddel in sterk beveiligde omgevingen

• Bescherm uw laptop of ander apparaat op openbare plaatsen

• Perfect voor diefstalpreventie in winkels, kantoren en op andere plaatsen

Eigenschappen

• DRAAGBAAR K-SLOT LAPTOP KABELSLOT: 1,8 m snijbestendige stalen gekrulde beveiligingskabel 
(3,2 mm dik) met vinylcoating; slotkop diameter 20,3 mm; compatibel met Kensington sloten; getest 
tot een kracht van 79,3 kg

• 3-CIJFERIG COMBINATIESLOT: Sleutelloze 3-cijferige resetbare combinatiecode met max. 1000 
combinaties; zelfoprollende kabel met serienummer rolt op tot 26 cm lengte; ideaal voor vaste 
ankerpunten (bijv. tafelpoten)

• KRASBESCHERMING: Laptop slotpunt is geschikt voor vlakke aansluiting op dunne apparaten met 
K-slot en ligt plat op het bureau om beschadiging van het slot te voorkomen; rubberen uiteinden 
voorkomen deuken en krassen

• COMPATIBILITEIT: Geschikt voor elke laptop met K-slot (waaronder HP, Lenovo, Acer, Asus) en 
desktop computers/notebooks/monitors/docking stations etc. die meestal van een K-slot zijn voorzien

• STARTECH.COM VOORDEEL: Meegeleverde klittenband zorgt dat het antidiefstal kabelslot 
georganiseerd blijft; gebruik met verankeringspunten van StarTech.com om apparatuur aan elk 
oppervlak te bevestigen (LTANCHOR/LTANCHORL niet meegeleverd)

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zwart

Type behuizing Staal

Lengte product 0.1 ft [0.0 m]

Breedte product 0.5 in [13.0 mm]



Hoogte product 0.8 in [2.0 cm]

Gewicht product 2.8 oz [79.0 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

3.2 oz [91.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Combinatieslot voor laptops

1 - Klittenband

1 - Quick-start handleiding

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


