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Karta katalogowa produktu:

 

Blokada do laptopów KENSINGTON MicroSaver®, z kluczem, chowana,
czarny

Zaufaj standardowi branżowemu, który umożliwia blokowanie urządzeń
od ponad 20 lat, zapewniając ochronę cennych laptopów i zapisanych na
nich poufnych informacji
Mechanizm blokujący T-Bar™ i zwijaną linkę ze stali węglowej można
przymocować do standardowego gniazda Kensington Security Slot —
stanowi doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą i zajmuje niewiele
miejsca w torbie podróżnej
Technologia Hidden Pin™ uniemożliwia otwarcie cylindrycznej blokady
za pomocą narzędzi
Zwijana linka stalowa jest odporna na przecięcie i zajmuje niewiele
miejsca w torbie podróżnej
Program Register & Retrieve™ umożliwia zamówienie zapasowych
kluczy
Wbudowana ochrona uniemożliwia manipulowanie przy blokadzie
Zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa okrągłe zamki
bębnowe wyposażone w kołki uniemożliwiające obrót i funkcję
zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi
Budowa kabla: 7x7
Długość kabla: 1,2m
Grubość kabla: 2&quot
Kolor: czarny

Cena 280,26 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 448270
Numer dostawcy ACKK64538EU
Numer Celcen 11-00432-15
Kod kreskowy 5028252267977
Nazwa produktu Blokada do laptopów KENSINGTON MicroSaver®, z kluczem, chowana, czarny
Opis zaufaj standardowi branżowemu, który umożliwia blokowanie urządzeń od ponad 20 lat,

zapewniając ochronę cennych laptopów i zapisanych na nich poufnych informacji; mechanizm
blokujący T-Bar™ i zwijaną linkę ze stali węglowej można przymocować do standardowego
gniazda Kensington Security Slot — stanowi doskonałe zabezpieczenie przed kradzieżą i zajmuje
niewiele miejsca w torbie podróżnej; technologia Hidden Pin™ uniemożliwia otwarcie
cylindrycznej blokady za pomocą narzędzi; zwijana linka stalowa jest odporna na przecięcie i
zajmuje niewiele miejsca w torbie podróżnej; program Register & Retrieve™ umożliwia
zamówienie zapasowych kluczy; wbudowana ochrona uniemożliwia manipulowanie przy
blokadzie; zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa okrągłe zamki bębnowe wyposażone
w kołki uniemożliwiające obrót i funkcję zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi; budowa
kabla: 7x7; długość kabla: 1,2m; grubość kabla: 2" kolor: czarny

Kategoria Blokady
Klasa Premium
Marka KENSINGTON
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Blokada
Typ Z kluczem
Rodzaj Chowana
W ofercie od 2017-01
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Blokada do laptopów KENSINGTON MicroSaver®, z kluczem, chowana,
czarny
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 44521200-0
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

         

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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