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Datasheet
Fujitsu Sada Desktop & Peripherals Locking Kit
Sada Fujitsu Kensington Desktop and Peripherals Locking Kit obsahuje 2,5metrové
ocelové lanko s vysokým obsahem uhlíku, kotevní destičku a zámek s klíčem.
Umožňuje zajistit ochranu vašeho stolního počítače, dvou periferních zařízení,
kabelové klávesnice a myši pomocí jediného pevného lanka. Jedná se také o
ideální řešení ochrany zařízení, která nemají bezpečnostní slot Kensington.
Funkce

Uzamkněte stolní počítač a více periferií pomocí jedné praktické sady
8’ ocelové lanko s vysokým obsahem uhlíku odolné proti přestřižení
zabezpečuje jednotlivé části k sobě
Kotevní destička zabezpečuje vybavení bez bezpečnostního konektoru pro
zámek Kensington
Úchytka kabelu zabezpečí kabelem připojované klávesnice a myši
Zámek Kensington odolný proti vyhmátnutí je dodáván se dvěma klíči
Spolehlivost

2,5metrové galvanizované ocelové lanko, konfigurace 7x7 ocelových vláken
Lanko s vysokým obsahem uhlíku odolné proti přestřižení
Uzamykací hlava se 7 zarážkami a funkcí zabraňující vyhmátnutí (Patent #
7,500,371), obsahuje 2 uživatelské klíče
Značková ocel, pokovené K-adaptéry (2) a úchytka kabelu (1)
3M VHB průmyslová lepicí páska přilepí kotevní destičku k periferiím bez
bezpečnostního konektoru pro zámek Kensington – 2,5x2,5 cm
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Sada Desktop & Peripherals Locking Kit
Základní jednotka
Popis

Pokročilá a téměř nezdolatelná technologie zamykání pomocí kruhového zámku
3 vrstvy pevného lanka: jádro z temperované uhlíkové oceli, lanko z letecké oceli, vnější ocelová ochrana opletem
Převyšuje průmyslové standardy bezpečnostních zámků
Patentovaný mechanismus zástrčky ve tvaru T poskytuje špičkovou odolnost zámku a ochranu před zloději
Kompatibilní se standardním bezpečnostním konektorem zámku Kensington

Uhlíková temperovaná ocel

Ano

Řešení zámku / typ klíče

7-pin key

Pro tenké notebooky

Ne

Možnost přístupu typu Master

Ne

Možnost sdíleného přístupu

Ne

Klasifikace návrhu
Kompatibilita – odkaz

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Různé
Délka kabelu

2.4 m

Informace pro objednání
Záruční lhůta

2 roky

Typ záruky

Služba Bring-in nebo Send-in
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Další informace

Další informace
In addition to Fujitsu Sada Desktop &
Peripherals Locking Kit, Fujitsu provides a
range of platform solutions. They combine
reliable Fujitsu products with the best
in services, know-how and worldwide
partnerships.
Dynamic Infrastructures
With the Fujitsu Dynamic Infrastructures
approach, Fujitsu offers a full portfolio of IT
products, solutions and services, ranging
from clients to datacenter solutions, Managed
Infrastructure and Infrastructure as-aService. How much you benefit from Fujitsu
technologies and services depends on the
level of cooperation you choose. This takes IT
flexibility and efficiency to the next level.
Computing Products
www.fujitsu.com/global/products/computing/
Software
www.fujitsu.com/software/

CONTACT
Address: x-xx-x, street, city, state, ZIP code, country
Phone: xx-xxxx-xxxx
Fax : xx-xxxx-xxxx
Email: xxx.xxxxx@xx.fujitsu.com
Website: www.fujitsu.com/[country]
2019-11-07 CE-EN
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Learn more about Fujitsu Sada Desktop &
Peripherals Locking Kit, please contact your
Fujitsu sales representative or Fujitsu Business
partner, or visit our website.
http://ts.fujitsu.com

Fujitsu Green Policy Innovation je náš
celosvětový projekt pro snižování zátěže
životního prostředí.
S využitím našich globálních zkušeností se
zaměřujeme na řešení problémů ekologické
energetické účinnosti v IT.
Další informace naleznete na adrese http://
www.fujitsu.com/global/about/environment/

Všechna práva včetně práv na duševní
vlastnictví jsou vyhrazena. Změny technických
údajů vyhrazeny. Možnost dodání závisí na
dostupnosti produktů. Veškerá zodpovědnost
za úplnost, aktuálnost a správnost uvedených
informací a ilustrací je vyloučena.
Označení použitá v tomto dokumentu
mohou být ochrannými známkami a/nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
Další informace viz http://ts.fujitsu.com/
terms_of_use.html
Copyright © Fujitsu Technology Solutions
Omezení odpovědnosti
Technické údaje se mohou změnit. Možnost
dodání závisí na dostupnosti. Veškerá
zodpovědnost za úplnost, aktuálnost a
správnost uvedených informací a ilustrací
je vyloučena. Označení použitá v tomto
dokumentu mohou být ochrannými známkami
a/nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušného výrobce a jejich použití třetími
stranami může být porušením práv jejich
vlastníků.
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