
2 m kabellås för bärbar dator - Säkerhetskabel med 4-siffrig kod för K-Slot-enheter 
bärbar/stationär dator/skärmar - Portabelt stöldskydd med vinylbelagd stålkabel och lås

Produkt ID: LTLOCK4D

Skydda din bärbara dator, dockningsport eller andra enheter mot stöld samtidigt som du förhöjer 
produktiviteten med dessa kabellås som tillåter full rörelsefrihet. Stöldskyddslåset för bärbar dator 
använder en återställningsbar fyrsiffrig kombinationskod som ger ökat skydd i kontoret eller under 
resan.

När den bärbara datorn, dockningsporten eller andra enheter är skyddade med låskabeln kan du 
fortfarande röra dig helt fritt. Gångjärnet tillåter rörelser i två riktningar. Gångjärnet roterar 360 
grader runt låshuvudet och kan vinklas 90 grader för enkel låsning och upplåsning.

Välj din egen kombinationskod så att du lättare kommer ihåg den. Eller hindra andra från att känna till 
din kod genom att ändra den ofta. Du ändrar lätt det fyrsiffriga kombinationslåset på låskabeln.

Se till att din bärbara dator eller andra enheter är säkra var du än arbetar. Låskabeln på 2 m hjälper 
dig att hålla dig säker mot stölder i områden med mycket fottrafik som olika former av butiks-, 
handels-, utbildnings- och institutionsmiljöer. Låskabeln är kompatibel med enheter som har en 
låsport av Kensington-standard (K-port).

Kabellåset för bärbar dator  är perfekt för bärbar användning eller användning på kontoret  och har en 
stark vinylbelagd stålkabel (4,4 mm diameter). Den flexibla stålkabeln kan enkelt böjas för att dras 
kring en stationär stolpe eller annat föremål för att säkra din enhet vid olika arbetsytor.

TAA-kompatibel LTLOCK4D täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk 
support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• Skydda din bärbara dator när du reser och ändra kombinationskoden efter behov

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

• Säkra din bärbara dator eller annan enhet vid ej övervakade områden

• Perfekt för stöldskydd inom detaljhandel, på kontor och andra områden

Funktioner

• K-SLOT KABELLÅS FÖR BÄRBAR DATOR: 2 m skärbeständig vinylbelagd säkerhetskabel i stål (4,4 
mm tjock); Låshuvud med 16 mm diameter; Kompatibel med Kensington Style Slot; Testat för upp till 
30 kg

• 4-SIFFRIGT KOMBINATIONSLÅS: Stöldsäker återställningsbar fyrsiffrig kombinationskod med 10 000 
möjliga kombinationer; Vridbart fäste roterar runt låset för att ge enkel åtkomst i trånga utrymmen

• KOMPATIBILITET: Fungerar med alla bärbara datorer med K-Slot (inkl. HP, Lenovo, Acer, Asus) och 
stationära datorer/notebooks/skärmar/dockningsstationer och andra enheter som vanligtvis är 
utrustade med K-Slot

• REPSKYDD: Låsets spets är placerat för att passa tunna enheter med K-Slot medan de ligger platt 
på en skrivbordsyta för att undvika att skada låsuttaget; Skyddande distanser förhindrar repor

• FÖRDELAR MED STARTECH.COM: Inklusive rem som håller det portabla kabellåset på plats. Använd 
med StarTech.coms förankringspunkter för att säkra utrustningen till vilken yta som helst (LTANCHOR 
och LTANCHORL ingår ej)

Särskilda 
anmärkningar/krav

Garantipolicy 2 Years

Obs. Låskabeln fungerar med enheter som har en låsport av 
Kensington-standard (K-port). Den fungerar inte med 
enheter som har en låsport av kiltyp.

Utseende

Färg Silver & Black



Kabinettyp Zinc Alloy

Produktlängd 6.6 ft [2.0 m]

Produktbredd 2.2 in [55.1 mm]

Produkthöjd 0.6 in [1.6 cm]

Produktvikt 4.5 oz [128.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.1 in [13.0 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Fraktvikt (förpackning) 0.3 lb [0.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Kombinationslås för bärbar dator

1 - Rem med krok-och-ögla

1 - snabbstartsguide

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


