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MicroSaver® Keyed Laptop Lock
64020

Productomschrijving

Bescherm uw waardevolle laptop en de gevoelige informatie die deze bevat met de vergrendelingstechnologie die
al meer dan 20 jaar de betrouwbare standaard in de sector is. De T-Bar™ Locking Technology en een supersterke
kabel van gehard koolstofstaal bieden maximale bescherming en kunnen worden bevestigd aan de als
industriestandaard geldende Kensington Security Slot, die op de meeste laptops aanwezig is.

Features

• Bescherm uw waardevolle laptop en de gevoelige informatie die deze bevat met de vergrendelingstechnologie
die al meer dan 20 jaar de betrouwbare standaard in de sector is. De T-Bar™ Locking Technology en een
supersterke kabel van gehard koolstofstaal bieden maximale bescherming en kunnen worden bevestigd aan de
als industriestandaard geldende Kensington Security Slot, die op de meeste laptops aanwezig is.

• Dankzij Hidden Pin™-technologie kunnen cilindrische sloten niet worden geforceerd

• T-Bar™ Locking Technology kan worden bevestigd via de Kensington Security Slot™, die op de meeste laptops
aanwezig is

• De koolstofstalen kabel is snijbestendig en kan worden verankerd aan een bureau, tafel of een ander vast object

• Met het programma Register & Retrieve™ kunt u vervangende sleutels bestellen

• Zeer veilig cilindervormig, rond slot met anti-rotatiepennen en vandalismebestendige voorziening

• Via Tamper Evident™-technologie wordt u gewaarschuwd zodra iemand heeft geprobeerd uw kabelslot te
forceren

Specificaties

• Beheer van sloten Standard, Standard

• Geschikt voor Laptops

• Kabelconstructie 7x19

• Kabel Beveiligingslus, Binnenste stalen kern,
Kabelhuls

• Kabellengte (ft/m) 6/1.8

• Kabeldiameter (mm) 5.3

• Kleur Black/Grey

• Kleur Zwart/Grijs

Productinformatie

Bruto gewicht 0.25kg

Informatie Retailverpakking

Diepte 285mm
Breedte 182mm
Hoogte 25mm
Bruto gewicht 0.28kg
UPC# 085896640202
Eenheid Hoeveelheid 1

Informatie overdoos

Diepte 239mm
Breedte 200mm
Hoogte 198mm
Bruto gewicht 3.06kg
UPC# 50085896640207
Eenheid Hoeveelheid 10

Herkomstgegevens

Minimum Orderaantal 1
Garantieperiode 99

Algemene Informatie

Gerecycled % 5.34


