
Laptop slot - flexibel cijferslot voor computer of dock - 1,8 m

Productcode: LTLOCK

Dit laptopslot is een eenvoudige en effectieve manier om uw laptop te bevestigen aan een stevig 
object en zo tegen diefstal te beveiligen. Met dit 4-cijferig combinatieslot kunt u erop vertrouwen dat 
uw laptop en waardevolle gegevens goed zijn beschermd.

U kunt ervan verzekerd zijn dat uw laptop, scherm, docking station of ander elektronisch apparaat 
veilig aan uw werkplek zal zijn verankerd en dat in slechts enkele eenvoudige stappen met dit 
sleutelloos 4-cijferig combinatieslot. Het wordt direct bevestigd in een laptop of ander apparaat dat 
voorzien is van een Kensington® beveiligingsslot met K-sleuf, en biedt zo betrouwbare 
diefstalpreventie in vele winkels, commerciële omgevingen en instellingen.

Dankzij een (6 mm diameter) stalen kabel met vinylcoating is dit laptopslot ontworpen voor effectieve 
diefstalpreventie.

De flexibele stalen kabel met vinylcoating buigt eenvoudig rondom een pilaar of voorwerp en 
beschermt daarmee uw laptop of docking station tegen diefstal.

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

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

   

Toepassingen



• Een effectief antidiefstalmiddel voor professionals die in een hoog beveiligde omgeving werken

• Beveilig uw laptop, scherm, docking station of ander elektronisch apparaat wanneer u op plaatsen 
met weinig toezicht werkt

• Perfect als diefstalpreventie in winkels en commerciële bedrijven, kantoorgebouwen, bibliotheken en 
computerlaboratoria, opleidingsinstellingen en overheidskantoren

• Beschermt uw laptop tegen diefstal als u op reis bent of op afstand werkt

Eigenschappen

• Combinatieslot met 1,8 m lange kabel beschermt uw laptop tegen diefstal

• Werkt met laptops, schermen, printers, docks en andere apparaten met een ingebouwd Kensington 
K-slot beveiligingsslot

• Flexibele kabel buigt gemakkelijk rondom een paal of vast object

• Beveilig uw laptop gemakkelijk zonder sleutel

• Resetbaar en gebruiksvriendelijk 4-cijferig combinatieslot

• Staal met vinylcoating (6 mm diameter) garandeert dat kabel sterk en duurzaam is

• De cijfercode kan worden gereset door de kabel in de kop van het slot te steken (zie handleiding). 
Opgelet: pak de kop vast en niet de kabel, anders kan de combinatie per ongeluk worden gewijzigd

Fysieke 
eigenschappen

Garantiebeleid 2 Years

Kleur Zwart & Zilver

Type behuizing Staal

Lengte product 5.9 ft [1.8 m]

Breedte product 0.2 in [6.0 mm]

Hoogte product 0.2 in [6.0 mm]

Gewicht product 6.4 oz [182.0 g]

Verpakkingsinform
atie



Verpakkingsaantal 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 0.2 in [4.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

6.5 oz [185.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 1 - Vergrendelbare kabel voor een laptop

1 - handleiding

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


