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
• Bescherm uw laptop of ander apparaat tegen diefstal met dit combinatie kabelslot, met 3-cijferslot
dat kan worden gereset
• Draagbaar, zelfoprollend kabelslot kan tot 1,8 m worden uitgerekt en rolt weer op tot slechts 266
mm
• Compatibel met laptops, docks, schermen, projectoren of andere computerapparatuur met een
Kensington® sleufslot (K-sleuf)
• Tegen manipulatie beveiligde stalen kabel met vinylcoating (3,2 mm diameter)
• Sterke en duurzame slotkop

Hardware
Garantiebeleid

2 Years

Compatible Lock Slot

Kensington Standaard Slot (K-Slot)

Type behuizing

Staal

Lengte product

1.7 in [43.6 mm]

Breedte product

0.5 in [13.0 mm]

Hoogte product

0.8 in [20.3 mm]

Gewicht product

2.8 oz [79.0 g]

Package Length

8.7 in [22.0 cm]

Fysieke
eigenschappen

Verpakkingsinf
ormatie

Package Width

5.0 in [12.8 cm]

Package Height

0.0 in [0.1 mm]

Verzendgewicht
(verpakt)

3.2 oz [91.0 g]

Meegeleverd

Combinatieslot voor laptops

Wat wordt er
meegeleverd

Klittenband
Quick-start handleiding

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

