Laptoplås – Xpand

Justerbart universallås för bärbara datorer
5542 / 5542-1

Den perfekta lösningen för att Stöldsäkra bärbara datorer.

.

Den kraftiga låsbommen i rostfritt stål låser
fast datorn och skyddar effektivt mot obehörig
bärbarhet. 1st låsbomsats medföljer så låset
kan anpassas för datorer från 270-510mm.

Laptoplås – Xpand

Xpand har en dyrksäker
och borrskyddad låscylinder av högsäkerhetstyp från Assa.

•

Marknadens kraftigaste justerbara lås
för Laptops.

•

Xpand har en unik justerbarhet mellan
270-510 mm vilket gör att låset passar
allt från 8” till 21” datorer.

•

Kraftig och solid konstruktion i
pulverlackerat stål med låsbom i
rostfritt stål.

•

Enkelt att arbeta med datorn när den
är i låst läge och enkel låsning/
upplåsning när datorn ska
användas mobilt.

•

Låset levereras med en dyrksäker och
borrskyddad högsäkerhetscylinder
från Assa.

•

Vid montage av flera lås bredvid
varandra behövs endast ca 60mm
mellanrum vilket ger en platsbesparande installation.

•

Levereras med låsbomsats för att
anpassa låset till nedanstående
bredder: 270, 330, 390, 450 och,
510mm (innermått).

•

Låset eliminerar effektivt såväl
spontan som smash and grab-stölder
i såväl butiker som på utställningar,
kontor e.t.c.

•

•

Som tillval finns även en förankringssats vägg (630). Med detta kraftfulla
tillval kan lås och och dator enkelt
flyttas runt på bordet eller tas med till
annan plats, med bibehållen säkerhet.

•

Finns i 2 färger: Silver/Grå eller Svart

•

CEKA-AnchorPad:s lås skyddar
100 000-tals datorer i såväl butiker,
högskolor, kommuner, företag samt
hos privatpersoner.

Art.nr: 5542 Laptoplås – Xpand (Silver/Grå)
På baksidan finns en kabelkanal
med 2st utgångshål för kablage.

Levereras komplett med monteringsdetaljer för förankring i bord / inredning.

Art.nr: 5542-1 Laptoplås – Xpand (Svart)
Art.nr: 5542-125 Förankringssats-Vägg

Som tillval finns även en förankringssats
vägg (630). Med detta tillval kan lås och
dator enkelt flyttas runt på bordet eller
tas med till annan plats, med bibehållen
säkerhet.
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