
2 m kabellås med nycklar för bärbar dator - Säkerhetskabel med nycklar för 
K-Slot-enheter bärbara/stationära datorer/skärmar och andra enheter - Stöldskydd 
med vinylbelagd stålkabel och lås

Produkt ID: LTLOCKKEY

Skydda enkelt din bärbara dator mot stöld med detta praktiska nyckellås Kabellåset i stål för bärbara 
datorer maximerar säkerheten på kontoret eller när du reser tack vare trycklåsknappen och eftersom 
du inte behöver komma någon kombination.

Spara tid varje dag med trycklåsknappen. Tryck bara på knappen för att säkra låset. Kabelleden kan 
dessutom vridas 360 grader för enkel användning.

Lås och lås upp kabeln för bärbara datorer utan problem med de medföljande nycklarna. Det finns två 
identiska nycklar så att du alltid har en i reserv.

Se till att din bärbara dator, surfplatta, docka, smarttelefon eller annan enhet är säkert förankrad vid 
din arbetsyta. Detta nyckelkabellås har ett slitstarkt låshuvud i zinklegering. Låskabeln ger ett pålitligt 
stöldskydd i en rad olika miljöer inom detaljhandel, kommersiella miljöer och institutionella miljöer. 
Låskabeln på 2 m är kompatibel med bärbara datorer eller andra enheter som är utrustade med 
Kensington-låsspår (K-Slot) av industristandard.

Datorkabellåset är perfekt för bärbar användning eller användning på kontoret och det 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 en mängd olika arbetsytor.

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

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



   

Användning

• 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

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

Funktioner

• K-SLOT KABELLÅS FÖR BÄRBAR DATOR: 2 m skärbeständig vinylbelagd säkerhetskabel i stål (4 mm 
tjock); Låshuvud med 17 mm diameter; Kompatibel med Kensington Style Slot; Testat för upp till 120 
kg

• STÖLDSKYDDANDE LÅSNING MED NYCKEL FÖR BÄRBAR DATOR: Skydda utrustningen med den här 
låsningen med nyckel för bärbar dator (2 nycklar säkerställer att reserv finns tillgänglig); Enkel 
åtkomst i trånga utrymmen med 360&deg svängfäste; Knapplåsning

• 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; Ände med gummi förhindrar repor

• 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

• FÖRDELARNA MED STARTECH.COM: Den medföljande remmen med krok och ögla håller kabellåset 
för den bärbara datorn på plats. Använd med StarTech.coms ankarpunkter för att säkra utrustningen 
till vilken yta som helst (LTANCHOR och LTANCHORL, medföljer ej)

Utseende

Garantipolicy 2 Years

Färg Silver & Black

Kabinettyp Zinc Alloy

Produktlängd 6.7 ft [2.0 m]

Produktbredd 1.3 in [3.2 cm]



Produkthöjd 0.7 in [1.7 cm]

Produktvikt 4.6 oz [130.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 5.1 in [13.0 cm]

Package Width 0.2 in [4.0 mm]

Package Height 8.8 in [22.3 cm]

Fraktvikt (förpackning) 5.1 oz [145.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - Säkerhetslås för bärbar dator

2 - Tangenter

1 - Rem med krok-och-ögla

1 - snabbstartsguide

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


