
Kombinationslås för bärbar dator

Produkt ID: LTLOCK

Detta lås för bärbara datorer är ett enkelt och effektivt sätt att säkra din bärbara dator till ett robust 
föremål och skydda den mot stöld. Med det fyrsiffriga kombinationslåset kan du vara säker på att din 
bärbara dator och värdefulla data är väl skyddade.

Förankra din bärbara dator, bildskärm, dockningsstation eller annan elektronisk enhet med några få 
enkla steg med detta nyckelfria 4-siffriga kombinationslås. Det fästs enkelt direkt till en bärbar dator 
eller annan enhet med inbyggd industristandard Kensington® K-Slot-säkerhetslåsöppning för ett 
pålitligt stöldskydd i en mängd olika kommersiella och institutionella miljöer.

Med en 6 mm tjock vinylbelagd stålkabel är detta datorlås särskilt utformat för effektivt stöldskydd.

Den flexibla, vinylbeklädda stålkabeln kan enkelt böjas för att dras kring en stationär stolpe eller 
annat föremål för att säkra din bärbara dator eller dockningsstation vid olika arbetsytor.

TAA-kompatibel LTLOCK stöds av StarTech.coms tvåårsgaranti och gratis, livstids teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   

Användning

• Ett viktigt antistöldverktyg för yrkesverksamma i högsäkerhetsmiljöer



• Säkra din bärbara dator, bildskärm, dockningsstation eller annan elektronisk apparat när du arbetar 
i områden med begränsad övervakning

• Perfekt för stöldskydd i butiker och kommersiella företag, kontorsbyggnader, bibliotek och 
datalaboratorier, utbildningsanläggningar och regeringsbyggnader

• Skyddar din bärbara dator mot stöld när du reser eller arbetar på distans

Funktioner

• Kombinationslås med 1,8 m kabel skyddar din bärbara dator mot stöld

• Fungerar med bärbara datorer, bildskärmar, skrivare, dockor och andra enheter med inbyggt 
Kensington K-slot-lås

• Flexibel kabel som enkelt läggs runt en stationär stolpe eller föremål

• Säkra din bärbara dator bekvämt utan behov av nyckel

• Återställbart och lättanvänt fyrsiffrigt kombinationslås

• Vinylbelagt stål (6 mm diameter) garanterar kabelns styrka och hållbarhet

• Kombinationskoden återställs enkelt genom att trycka in kabeln i låshuvudet (se manualen för 
detaljer). Se till att du tar tag i låshuvudet och inte i kabeln eftersom kombinationskoden annars kan 
ändras oavsiktligt

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Svart & silver

Kabinettyp Stål

Produktlängd 5.9 ft [1.8 m]

Produktbredd 0.2 in [6.0 mm]

Produkthöjd 0.2 in [6.0 mm]

Produktvikt 6.4 oz [182.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 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]

Fraktvikt (förpackning) 6.5 oz [185.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - laptop låskabel

1 - Instruktionsbok

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


