SafeDock™ Conect.d/Segur. e Cad.c/Chave p/MacBook® Air 13"
K67759EU

O ultrabook MacBook® Air, topo de vendas, é elegante, potente e incrivelmente leve. Contudo, o MacBook Air tem
um ponto fraco: não tem uma ranhura de segurança da Kensington integrada; portanto, embora não o queira
perder, não tem como o trancar.

1.02kg

O SafeDock™ Conector de segurança e cadeado com chave para MacBook® Air da Kensington proporciona uma
solução de segurança distinta e elegante, mas resistente, concebida para a sua estação de trabalho. Basta
introduzir o seu MacBook Air no SafeDock e virar a porta de segurança para cima, para expor a âncora de
segurança ClickSafe. Depois, prenda o cadeado ClickSafe® da Kensington incluído, para proteger o seu MacBook
Air.
O SafeDock é tão leve e fino que cabe perfeitamente numa capa ou mala de viagem. E quando chegar ao seu
destino, basta prender o seu cadeado ClickSafe com um clique e fica protegido.

Informação Embalagens de Varejo
353mm
270mm
51mm
1.36kg
UPC#
5028252348874
Quantidade Unidade
1

O SafeDock proporciona uma ergonomia personalizada, com um suporte 4" integrado para inclinar o MacBook Air.
O SafeDock também pode ser fixo a um suporte VESA para uma utilização em altura, por exemplo, no braço de
um monitor. Montado desta forma, o próprio MacBook Air impede o acesso aos parafusos de montagem,
proporcionando uma solução segura para a utilização em espaços públicos ou em ambientes compartilhados. O
SafeDock preserva, evidentemente, o acesso a todas as portas do MacBook Air.
Além disso, o SafeDock também preserva a estética do MacBook Air devido ao seu design fino e minimalista, com
uma barra de segurança em alumínio escovado a rematar o MacBook Air.

Características
Mestre informações sobre o Caso

• Bloqueie e desbloqueie em segundos com a âncora de segurança ClickSafe da Kensington de fácil utilização

365mm
223mm
301mm
5.85kg
UPC#
5028252348942
Quantidade Unidade
4

• O design fino e portátil permite-lhe caber perfeitamente numa capa ou mala de viagem
• O suporte 4"/10.2cm integrado inclina o SafeDock, para escrever com maior facilidade
• Compatível com o suporte VESA, para uma utilização segura com braços do monitor ou suportes de parede
• Preserva o acesso a todas as portas
• A barra de segurança em alumínio escovado remata a estética do MacBook Air

Informações sobre Envio
• Adequado para a utilização com MacBook Air 13”
4
• Inclui cadeado de segurança ClickSafe® inviolável, tipo canhão, de 1.500mm de comprimento, 5mm de
espessura (fornecido com duas chaves)
• O fecho ClickSafe® gira 180° em torno de um eixo e roda 360° em redor do cabo, para maior flexibilidade e
comodidade
• Serviço online Register&Retrieve™ de códigos de chave e de substituição

• Gestão de cadeados Padrão
• Melhor para Ultrabooks
• Cabo Laço de segurança, Núcleo interno em aço,
Revestimento protector
• Funcionalidades Âncora de segurança ClickSafe,
Suporte de ressalto

• Tipo d/cad. com chave
• Os meus dispositivos MacBook Air
• Tamanho do ecrã 13"/33cm
• Tipo de tecla Chave plana

www.kensington.com
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