ClickSafe® Cadeado com chave para portátil
A Solução de Segurança Primordial

K64637WW

Dê uma segurança avançada e simples aos portáteis dos seus colaboradores com o Cadeado com Chave para
Portátil ClickSafe® . Um clique, num movimento único sem chave, aliado a materiais de alta qualidade e
tecnologia antirroubo, para tornar a proteção dos portáteis mais fácil do que nunca.
31mm
12mm
28mm
0.20kg

• Dê uma segurança avançada e simples aos portáteis dos seus colaboradores com o Cadeado com Chave para
Portátil ClickSafe® . Um clique, num movimento único sem chave, aliado a materiais de alta qualidade e
tecnologia antirroubo, para tornar a proteção dos portáteis mais fácil do que nunca.
• Resistente à abertura forçada, o bloqueio do canhão garante uma proteção antirroubo quase impenetrável

Informação Embalagens de Varejo

UPC#
Quantidade Unidade

Características

170mm
145mm
25mm
0.20kg
085896646372
1

• O CadeadoClickSafe® confere uma segurança única após a Âncora de Segurança ter sido instalada na
Ranhura Kensington™ existente na maioria dos portáteis, aumentando assim o cumprimento por parte dos
colaboradores
• O cabo em aço carbono é resistente ao corte e fixa-se à secretária, mesa ou a qualquer outra estrutura fixa
• O programaRegisto e Recuperação™ permite-lhe encomendar chaves de substituição
• Fixação com uma mão, sem ter de utilizar uma chave

Mestre informações sobre o Caso

• O cadeado, tipo canhão, inviolável, juntamente com materiais da mais alta qualidade fornece uma protecção
praticamente impenetrável

436mm
208mm
173mm
5.61kg
UPC#
50085896646377
Quantidade Unidade
25

• O mecanismo de bloqueio sem chave do ClickSafe® ajuda a aumentar o cumprimento por parte dos
colaboradores. Não há desculpa para que os computadores e os dados permaneçam desprotegidos
• O fecho ClickSafe® gira 180° em torno de um eixo e roda 360° em redor do cabo para maior flexibilidade e
comodidade
• O fecho de perfil baixo de 12,7mm assegura a compatibilidade com portáteis mais finos

Informações sobre Envio

Período de Garantia

25
99

Informações Gerais
Reciclado %

0

• Gestão de cadeados Padrão
• Melhor para Portáteis
• Construção de cabos 7x7
• Cabo Laço de segurança, Núcleo interno em aço,
Revestimento protector

• Cor Preto
• Características do cadeado Cadeado de tipo disco,
Funcionalidade de
inviolabilidade, Giratório
• Período da garantia Período limitado
• Compatibilidade da ranhura de segurança Ranhura
de
seguranç
a
Kensingt
on
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