Kabellås med nyckel för bärbara datorer Trycklåsknapp
Product 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.

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

Ingen kombinationskod behövs
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.
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Maximera säkerheten
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.

Mångsidig användning
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.
LTLOCKKEY täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications
•
•
•
•

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

Features
•
•
•
•
•

Skydda din bärbara dator mot stöld med detta praktiska nyckellås
Enkel manuell hantering med trycklåsknapp och 360-graders
svängled för kabeln
Kompatibel med bärbara datorer, dockor, bildskärmar, projektorer
eller annan datorutrustning med Kensington®-låsspår (K-slot)
Du behöver inte komma ihåg en kombination - två identiska nycklar
medföljer
Vinylbelagd och manipuleringsskyddad stålkabel (4,4 mm diameter)
säkerställer styrka och hållbarhet
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Warranty

2 Years

Hårdvara

K-Lock Slot

Kensington Standard Slot (K-Slot)

Utseende

Färg

Silver & Black

Kabinettyp

Zinc Alloy

Produktbredd

1.3 in [32 mm]

Produkthöjd

0.7 in [1.7 cm]

Produktlängd

6.7 ft [2 m]

Produktvikt

4.6 oz [130 g]

Fraktvikt (förpackning)

5.1 oz [145 g]

Package Height

8.8 in [22.3 cm]

Package Length

5.1 in [13 cm]

Package Width

0.2 in [4 mm]

Ingår i paketet

1 - Säkerhetslås för bärbar dator

Förpackning

Vad det är i lådan

2 - Tangenter
1 - Rem med krok-och-ögla
1 - snabbstartsguide
Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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