
Katalog 2020Produkter och lösningar



Kensington har varit betrodda i mer än 35 år och dess 

framstående rykte hänger på viljan att förutse de föränderliga 

behoven hos dagens ständigt utvecklande arbetsplats.



Design

Genom noggrann forskning,
design och teknik lever Kensingtons 
prisbelönta lösningar upp till proffsens 
ständigt föränderliga prestanda- och 
kompatibilitetskrav.

Kvalitet

Med över 35 års erfarenhet inom 
utveckling av produkter och tillbehör 
inom IT-relaterad högvolymtillverkning 
innebär Kensingtons rigorösa 
kvalitetskontroller att alla produkter 
testas över branschstandarderna.

Support

Kensingtons kunder finns över hela 
världen och omfattar såväl stora 
som små organisationer. Varje kund 
behandlas som toppklassiga proffs, 
utan undantag.

Säkerhetslösningar
Sidan 8–43

Låsa och docka
Sidan 44–49

Anslutningslösningar
Sidan 50–67

Kontrollösningar
Sidan 68–83

Väskor och fodral
Sidan 84–95

Hälsa och 
välbefinnande
Sidan 96–119



Väsentliga tillbehör för Windows® bärbara datorer

Väsentliga tillbehör för MacBook Pro®

PowerPointer-fjärrkontroll  
för presentation
K75241EU
Se sidan 70

ValuMouse™ trådlös  
mus med 3 knappar
K72392EU
Se sidan 77

Contour™ 2.0 15,6” 
Businessryggsäck för  
bärbar dator
K60382EU
Se sidan 86

MicroSaver® 2.0- 
nyckellås för bärbar dator 

K65020EU
Se sidan 12

Sekretesskärmfilter för 
13,3” bärbara 16:9  

626458
Se sidan 36

SD1600P USB-C™ 
Mobil dockningsstation 

K33968EU
Se sidan 59

Orbit® Trackball med 
skrollring (vit/silver)
K72500WW
Se sidan 74

Contour™ 2.0 14”  
Executive portfölj för  
bärbar dator 
K60388EU
Se sidan 87

SmartFit® Easy Riser™ Go  
kylstativ för bärbar dator – 14”
K50421EU
Se sidan 108

MP13 magnetiskt 
sekretesskärmfilter för  

MacBook Pro 13” 
K64490WW  
Se sidan 33

LD5400T Thunderbolt™ 3 
dockningsstation med  

K-Fob™ smart lås 
K39470M 

Se sidan 46-47

USB-C™ till dubbel HDMI 
 1.4 videoadapter 

K38286WW
Se sidan 63
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Väsentliga tillbehör för flexibla datorplatser

Väsentliga tillbehör för skrivbord med stående utformning

ValuKeyboard
1500109PN
Se sidan 82

Låskit 2.0 för stationär dator 
och kringutrustning

K64424WW
Se sidan 13

Sekretesskärmfilter för 
27” skärmar 16:9

626491
Se sidan 37

ClickSafe® 2.0 3-i-1- 
nyckellås för bärbar dator 

K68102EU 
Se sidan 20

Sekretesskärmfilter för 
24” skärmar 16:9

626487 
Se sidan 37

SD4700P USB-C™ och USB 3.0  
dubbel 2K-dockningsstation 

K38240EU
Se sidan 60

Pro Fit® trådlöst set  
med låg profil för  
stationära datorer
K75230PN
Se sidan 82

SmartFit® engrepps 
enkel monitorarm

K55470EU
Se sidan 100

ErgoSoft™ handledsstöd 
för smala tangentbord (svart)
K52800WW
Se sidan 111

ValuMouse™ kabelansluten 
mus med 3 knappar 
K72110EU
Se sidan 79

ErgoSoft™ musmatta med 
handledsstöd (svart)
K52888EU
Se sidan 110

SmartFit® engrepps 
dubbel monitorarm
K55471EU
Se sidan 100
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FP123 sekretesskärmfilter 
för Surface™ Pro

K64489WW – sidan 36

BlackBelt™ robust fodral  
för Surface™ Pro

K97951WW – sidan 95

Kabellås med nyckel för 
Surface™ Pro/Surface™ Go

K62044WW – sidan 22

BlackBelt™ robust fodral med 
smart card-läsare för Surface™ Pro

K97550WW – sidan 95

Designed for Surface™ Pro Solutions

Kombinationslås för  
Surface™ Pro/Surface™ Go

K66301EU – sidan 23

Kensington har samarbetat med personal från Microsoft för att utveckla 

ett sortiment av officiellt licensierade Designed for Surface-tillbehör. Detta 

innebär att produkten har utformats och testats för att säkerställa korrekt 

passform och funktion med en Surface-enhet, vilket säkerställer en utmärkt 

kundupplevelse.

SD7000  
Surface™ Pro- 
dockningsstation

K62917EU

Prisbelönta  
SD7000 levererar den 
ultimata Surface™ Pro- 
dockningsupplevelsen. 
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Valbart låskit avskräcker stöldförsök – K62918EU/K63251M – se sida 48



Designed for Surface™ Go Solutions

Låsfäste för 13,5”  
Surface™ Book

K64821WW – sidan 23

FP10 sekretesskärmfilter 
för Surface™ Go

K55900EU – sidan 36

BlackBelt™ robust  
fodral för Surface™ Go
K97954EU – sidan 95

BlackBelt™ robust fodral med 
smart card-läsare för Surface™ Go

K97320WW – sidan 95

Kabellås med nyckel för  
Surface™ Pro/Surface™ Go

K62044WW – sidan 22

SD6000 Surface™ Go- 
dockningsstation*

K38700EU – sidan 49

Designed for 
Surface™ Solutions 
för andra Surface™-
enheter
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Låskit för  
Surface™ Studio

K67976WW – sidan 23

SD1610P USB-C™ mobil docka  
för Surface™-enheter
K38365EU – sidan 57

VeriMark™ Fingerprint Key – 
Designed for Surface
K64707EU – sidan 38

Kombinationslås för  
Surface™ Pro/Surface™ Go

K66301EU – sidan 23

* Valbart låskit avskräcker stöldförsök – K62918EU/K63251M – se sidan 48
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Från uppfinningen av det första datorkabellåset till sekretesskärmfilter och 
elektroniska lås har Kensington varit på plats för att säkra dina enheter och uppgifter 
där de hör hemma.

Säkerhetslösningar
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Välj den bästa ... 

Slipp gissa för att hitta den idealiska låslösningen ...

Standard Kensington 
Security Slot™ (T-Bar™)

Det ursprungliga låsspåret 
som finns på de flesta 
elektroniska enheter

Kensington Nano 
Security Slot™

Används på ultratunna 
bärbara datorer från HP  
och vissa andra enheter

Kilformat  
säkerhetsspår

Används på nyare bärbara 
datorer från Dell och vissa 
andra enheter

MicroSaver® 2.0
Se sidan 12

ClickSafe®-lås 
för spår med T-Bar™
Se sidan 14–15

Kombinationslås för 
säkerhetsspår med T-Bar™
Se sidan 13

N17 för kilformade spår
Se sidan 16

N17 kombinationslås för 
kilformade spår
Se sidan 17

NanoSaver™
Se sidan 18

ClickSafe® 2.0 för kilspår
Se sidan 17

NanoSaver™ 
kombinationslås
Se sidan 19

ClickSafe®-lås 
för nano-spår
Se sidan 19
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Inget säkerhetsspår

Ultratunna enheter, 
däribland Microsoft 
Surface™ och Apple 
MacBook Pro®

… låslösningen

... besök www.kensington.com/securityselector

3-i-1

En lösning som passar 
säkerhetsspår med T-Bar™, 
kilspår och nano-spår

Vi har avlägsnat svårigheterna med att hitta 

rätt låslösning med Kensingtons konfigurator.  

Hitta rekommenderat lås genom att välja 

märke, modell och produktnummer eller gå 

direkt till din exakta enhet.

Säkerhetskonfigurator
www.kensington.com/securityselector

SÖK EFTER DIN ENHET

Microsoft Surface Pro 7

VÄLJ DIN ENHET

Tillverkare

Produkt

Modell

ClickSafe® 2.0  
3-i-1-nyckellås
Se sidan 20

ClickSafe® 3-i-1- 
kombinationslås
Se sidan 20

Surface™-lösningar
Se sidan 22-23

Låsstationer 
för bärbar dator
Se sidan 25

iMac®-lösningar
Se sidan 24
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Lås för standard Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

MicroSaver® 2.0 
Portabelt lås för bärbar 
dator
K64423WW

mm

3,5 1,8

m 5 mm

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™

• Vår patenterade Hidden Pin-
teknologi gör låsen säkrare genom 
att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i 
hela sortimentet – en huvudnyckel 
för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och 
vändas ger rörelsefrihet, vilket gör 
det enkelt att sätta i nyckeln

• Självupprullande kabel i kolstål

MicroSaver® 2.0 
Ultrastarkt lås för 
bärbar dator
K64432WW

1,8

m 5 mmmmmm
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• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Vår patenterade Hidden Pin-
teknologi gör låsen säkrare genom 
att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i 
hela sortimentet – en huvudnyckel 
för olika låstyper

• Extra tjock (8 mm) kabel i kolstål 
erbjuder ultimat skärsäkerhet

• Gångjärn som kan vridas och vändas

MicroSaver® 2.0 
Nyckellås för bärbar 
dator
K65020EU

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Vår patenterade Hidden Pin-
teknologi gör låsen säkrare genom 
att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i 
hela sortimentet – en huvudnyckel 
för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och 
vändas ger rörelsefrihet, vilket gör 
det enkelt att sätta i nyckeln

• Skärsäker kabel i kolstål

mm

5 1,8

m 5 mm

MicroSaver® 2.0 
Dubbelt lås för bärbar 
dator
K65048WW

mm

5 1,8

m 5 mm

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Vår patenterade Hidden Pin-
teknologi gör låsen säkrare genom 
att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i 
hela sortimentet – en huvudnyckel 
för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och 
vändas ger rörelsefrihet, vilket gör 
det enkelt att sätta i nyckeln

• Två T-Bar™-lås

För anpassade nyckellösningar, se sidan 26–28
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Lås för standard Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

Kombinationslås för 
bärbar dator
K64670EU

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Återställningsbar sifferkombination 
på fyra hjul med 10 000 möjliga 
kombinationer

• Tryckknappsdesign för 
enhandsinstallation av låset

• Självupprullande kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

mm

3 .5 1,8

m

Kombinationslås för 
bärbar dator
K64675EU | K64674EU

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Återställningsbar sifferkombination 
på fyra hjul med 10 000 möjliga 
kombinationer

• Version med serienummer 
(K64674EU – paket med 25) gör det 
enkelt att hämta de förinställda 
kombinationerna

• Tryckknappsdesign för 
enhandsinstallation av låset

• Register & Retrieve™-program

mm

5 .5 1,8

m

2,4

m 5 mmmmmm

6,5 

Låskit 2.0 för 
stationär dator och 
kringutrustning
K64424WW

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• 2 adaptrar och kabelfällor säkrar 
kringutrustning

• Med ankarplattor kan enheter utan 
ett Kensington Security Slot™ låsas 
säkert

• Skärsäker kabel i kolstål

5 mm

MicroSaver® 2.0 
Chassilås med nyckel – 
singelnyckel
K64430S

• T-Bar™-låsteknologi fäster i 
standard Kensington Security Slot™ 

• Vår patenterade Hidden Pin-
teknologi gör låsen säkrare genom 
att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i 
hela sortimentet – en huvudnyckel 
för olika låstyper

• Hållbara komponenter av rostfritt 
stål

Besök www.kensington.com/securityselector för att hitta rätt lås
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Lås för standard Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar 
dator med T-Bar™-ankare
K64435WW

• T-Bar™-låsteknologi fäster i standard Kensington 
Security Slot™ 

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m 5 mm

T-bar™-ankare finns 
även tillgängligt 

separat
K83049US

ClickSafe®- 
kombinationslås

• T-Bar™-låsteknologi fäster i standard Kensington 
Security Slot™ 

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad

• Återställningsbar sifferkombination på fyra hjul 
med 10 000 möjliga kombinationer

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet

• Register & Retrieve™-program

K64697EU

1,8

mmm

5 

ClickSafe®- 
ultrakombinationslås

• T-Bar™-låsteknologi fäster i standard Kensington 
Security Slot™ 

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad

• Återställningsbar sifferkombination på fyra hjul 
med 10 000 möjliga kombinationer

• Extra tjock (8 mm) kabel i kolstål erbjuder ultimat 
skärsäkerhet

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet

• Register & Retrieve™-program

K64681US

1,8

mmm

8 

För anpassade nyckellösningar, se sidan 26–28
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Lås för standard Kensington Security Slot™ (T-Bar™)

ClickSafe® portabelt 
kombinationslås
K64698EU

• T-Bar™-låsteknologi fäster i standard Kensington 
Security Slot™ 

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• Självupprullande kabel stretchas till 1,8 m för 
att ankra vid ett bord eller en fast struktur, men 
krymper ner till endast 80 mm för enkel packning

• Återställningsbar sifferkombination på fyra hjul 
med 10 000 möjliga kombinationer

• Register & Retrieve™-program för snabb och enkel 
hämtning av koder

mm

3 .5 1,8

m

ClickSafe® masterkodat 
kombinationslås för bärbar dator
K64678WW

• T-Bar™-låsteknologi fäster i standard Kensington 
Security Slot™ 

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• ClickSafe® masterkodade lås låter användare ställa 
in sina egna unika kombinationskoder

• Administratörer kan åsidosätta användarens kod 
med en ClickSafe® ComboGenie

• Återställningsbar sifferkombination på fyra hjul 
med 10 000 möjliga kombinationer

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,5

m

ComboGenie för ClickSafe® 
masterkodade lås för bärbar dator
K67856WW

• Använder en tvåfaktorsverifiering för att 
tillåta administratörer med ComboGenie och 
korrekt administratörskod att upptäcka den 
användarinställda kombinationen

• Kompatibel med ClickSafe® masterkodade lås för 
bärbara datorer

Besök www.kensington.com/securityselector för att hitta rätt lås
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N17 nyckellås för bärbara datorer 
för kilformade säkerhetsspår
K64440WW

• Säkrar bärbara datorer från Dell och hybriddatorer 
med kilsäkerhetsspår

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

Lås för kilformade säkerhetsspår

mm

5 1,8

m 5 mm

N17 nyckellås med dubbla 
huvuden för kilformade 
säkerhetsspår
K67995WW

• Säkrar bärbara datorer från Dell och hybriddatorer 
med kilsäkerhetsspår

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Två låshuvuden – ett för kilspår och ett för 
standard Kensington T-Bar™-spår

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m 5 mm

N17 portabelt nyckellås för 
kilformade säkerhetsspår
K66644EU

• Säkrar bärbara datorer från Dell och hybriddatorer 
med kilsäkerhetsspår

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Självupprullande kabel i kolstål

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

mm

3,5 1,8

m 5 mm

För anpassade nyckellösningar, se sidan 26–28
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N17 kombinationslås för 
kilformade säkerhetsspår
K68008EU | K68010EU

• Säkrar bärbara datorer från Dell och hybriddatorer 
med kilsäkerhetsspår

• Sifferkod på 4 hjul med upp till 10 000 möjliga 
kombinationer

• Version med serienummer (K68010EU – paket 
med 25) gör det enkelt att hämta de förinställda 
kombinationerna

• Enhandskoppling för snabb och enkel 
enhetshantering

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar dator 
med kilformat ankare
K66638EU

• Säkrar bärbara datorer från Dell och hybriddatorer 
med kilsäkerhetsspår

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela sortimentet – 
en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i nyckeln

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

1,8

m 5 mmmm

5 

Kilformat ankare finns 
tillgängligt separat

K67973WW

Lås för kilformade säkerhetsspår

Besök www.kensington.com/securityselector för att hitta rätt lås

Alla Kensington-lås har utformats och 
testats enligt strikta specifikationer för att 

säkerställa säkerhet, kompatibilitet och 
pålitlighet.

Verifierade och testade 

Korrosion

MiljöförhållandenViktiga  
styrkor

Främmande 
redskap

Vridmoment/ 
dragkraft

Låsets 
livscykel

Korrosion
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NanoSaver™
Nyckellås för bärbar dator
K64444WW

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

NanoSaver™ portabelt  
nyckellås för bärbar dator
K66640EU

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Självupprullande kabel i kolstål

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m 5 mm

NanoSaver™ dubbelt
huvudlås för bärbar dator
K64448WW

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Vår patenterade Hidden Pin-teknologi gör låsen 
säkrare genom att minska risken för manipulering

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Två låshuvuden – ett för nano-spår och ett för 
standard Kensington T-Bar™-spår

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m 5 mm mm

3,5 1,8

m 5 mm

Lås för Kensington Nano Security Slot™

För anpassade nyckellösningar, se sidan 26–28
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Lås för Kensington Nano Security Slot™

NanoSaver™ 
kombinationslås
K63330EU | K63331EU

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Sifferkod på 4 hjul med upp till 10 000 möjliga 
kombinationer

• Version med serienummer (K63331EU – paket 
med 25) gör det enkelt att hämta de förinställda 
kombinationerna

• Tryckknappsdesign för enhetshantering med en 
hand

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar  
dator med Nano-ankare
K68101EU

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i 
nyckeln

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

1,8

m 5 mmmm

5 

Nano-ankare finns 
även tillgängligt 

separat
K68100EU

ClickSafe® kombinationslås  
med Nano-ankare
K68103EU

• Säkrar många nya HP-enheter och andra tunna 
enheter med hjälp av Kensington Nano Security 
Slot™

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• Sifferkod på 4 hjul med upp till 10 000 möjliga 
kombinationer

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

Besök www.kensington.com/securityselector för att hitta rätt lås

1,8

mmm

5 
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ClickSafe® 3-i-1- 
kombinationslås för bärbar dator
K68105EU

• Säkrar enheter med antingen standard Kensington 
Security Slot™ (T-Bar™), kilspår eller Nano Security 
Slot™

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• Sifferkod på 4 hjul med upp till 10 000 möjliga 
kombinationer

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

1,8

m

ClickSafe® 2.0 3-i-1- 
nyckellås för bärbar dator
K68102EU

• Säkrar enheter med antingen standard Kensington 
Security Slot™ (T-Bar™), kilspår eller Nano Security 
Slot™

• Ger säkerhet i ett klick för bärbara datorer, vilket 
ökar de anställdas efterlevnad 

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela sortimentet – 
en huvudnyckel för olika låstyper

• Gångjärn som kan vridas och vändas ger 
rörelsefrihet, vilket gör det enkelt att sätta i nyckeln

• Skärsäker kabel i kolstål

• Register & Retrieve™-program

1,8

mmm

5 

5 mm

ClickSafe® 3-i-1-lås för bärbar dator

För anpassade nyckellösningar, se sidan 26–28

Kabellåsen som passar 
alla säkerhetsspår på 

bärbara datorer

ClickSafe®-låsteknologi gör det 
möjligt att fästa låshuvudet med en 
hand – med ett enda klick

Gångjärn som kan vridas och vändas 
ger rörelsefrihet, vilket gör det 
enkelt att sätta i nyckeln

Tre ClickSafe®-ankare passar 
standard Kensington-spår (T-Bar™), 
kilspår och Nano-spår, oavsett märke 
eller generation

Oavsett om din enhet har ett spår med T-Bar™, 
ett kilspår eller Nano Security Slot™ innebär 

ClickSafe® 3-i-1-lås för bärbara datorer att du 
slipper gissa för att hitta rätt lösning.

mm

5 



Varför ska du välja Kensington för enhetssäkerhet?
Sedan Kensington skapade det första låset för bärbara datorer för 25 år sedan har vi sålt lås och kablar som skulle 

räcka två varv runt jorden. Som det främsta märket inom låslösningar för datorenheter designar vi lösningar som är 

hållbara, pålitliga och lätta att använda. 

Låt Kensington hjälpa dig välja den perfekta säkerhetslösningen för din organisation och känn dig trygg i att dina 

enheter och data skyddas av guldstandarden inom datorsäkerhet.

www.kensington.com

LÅS FÖR BÄRBAR DATOR SEKRETESSKÄRMFILTER BIOMETRI TOPPMODERN SÄKERHET



Sä
ke

rh
et

sl
ös

n
in

ga
r 

22

Lösningar för Microsoft Surface™-enheter

Kabellås med nyckel för 
Surface™ Pro/Surface™ Go
K62044WW

• Exklusivt designad för Surface™ Pro och Surface™ 
Go för säkerhet och enhetshantering på 
professionell nivå

• 5 mm nyckelsystem är standard i hela 
sortimentet – en huvudnyckel för olika låstyper 

• Fäster runt Surfaces stativ

• Skärsäker kabel i kolstål

• Kompatibel med Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 och 
Surface Go

• Register & Retrieve™-program

mm

5 

mm

5 1,8

m 5 mm

SD7000 Surface™ Pro- 
lås- och dockningsstation

SD6000 Surface™ Go- 
lås- och dockningsstation

• Valbart låskit säkrar Surface Pro för att avskräcka 
stöldförsök (olika nycklar – K62918EU/
huvudnyckel – K63251M) 

• 4K vid 30 Hz videoutmatning till dubbla 
bildskärmar eller 4K vid 60 Hz videoutmatning till 
en bildskärm via DisplayPort++ och HDMI

• 4 x USB 3.0-portar (upp till 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 
1 x USB-C™-port för datasynkronisering 
(upp till 5 Gbps för data enbart, 5 V/3 A)

• Magnetisk anslutning för Surface-pennan

• Gigabit Ethernet-port ger 1 Gbps anslutning för 
kabelanslutet nätverk

• Kompatibel med Surface Pro 7, 6, 5 (2017) och 4

Se sidan 48 för detaljerad information

• Valbart låskit säkrar Surface Go för att avskräcka 
stöldförsök (olika nycklar – K62918EU/
huvudnyckel – K63251M) 

• 4K vid 30 Hz videoutmatning till dubbla 
bildskärmar eller 4K vid 60 Hz videoutmatning till 
en bildskärm via DisplayPort++ och HDMI

• 4 x USB 3.0-portar (upp till 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 
1 x USB-C™-port för datasynkronisering 
(upp till 5 Gbps för data enbart, 5 V/3 A)

• Magnetisk anslutning för Surface-pennan

• Gigabit Ethernet-port ger 1 Gbps anslutning för 
kabelanslutet nätverk

Se sidan 49 för detaljerad information

K62917EU K38700EU

Se hela Kensingtons sortiment med Designed for Surface™-produkter på sidan 6–7
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Låsfäste för  
13,5” Surface™ Book
K64821WW | K64820WW

• Fäster på skärmens botten

• Kräver inga enhetsändringar och bevarar 
hårdvarans garanti och estetik

• Tillgänglig med (K64821WW) eller utan 
(K64820WW) MicroSaver® 2.0-nyckellås för  
bärbar dator

• Kompatibel med 13,5” Surface™ Book och  
Surface™ Book 2

mm

5 1,8

m 5 mm

Låskit för  
Surface™ Studio
K67976WW

• Cleat™-låsteknologi använder infällbara klor för att 
skapa ett starkt och säkert fäste

• Enkel tryckknappsdrift för att låsa och öppna med 
en hand

• Skärsäker kabel i kolstål

• Kompatibel med Surface™ Studio och Surface™ 
Studio 2

mm

5 1,5

m

Kombinationslås för 
Surface™ Pro/Surface™ Go
K66301EU

• Exklusivt designad för Surface™ Pro och Surface™ 
Go för säkerhet och enhetshantering på 
professionell nivå

• Fäster runt Surfaces stativ

• Sifferkod på 4 hjul med upp till 10 000 möjliga 
kombinationer

• Skärsäker kabel i kolstål

• Kompatibel med Surface Pro 7, 6, 5 (2017), 4 och 
Surface Go

• Register & Retrieve™-program

mm

5 1,8

m

Lösningar för Microsoft Surface™-enheter

Se hela Kensingtons sortiment med Designed for Surface™-produkter på sidan 6–7
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SafeDome™-monterat  
låsstativ för iMac®
K67822WW

• Vår högsta fysiska säkerhetsnivå för iMac®

• Inkluderar nästan oforcerbara ClickSafe®-
låshuvuden

• Fäster direkt vid ett skrivbord eller bord för en 
permanent lösning

• Hanterar kablar och säkrar samtidigt ett anslutet 
tangentbord och mus

• Universalt kompatibel med 21,5” och 27” iMac®-
modeller, 2010 och senare inklusive iMac® Pro

SafeDome™-kabellås 
för iMac®
K64962EUA

• ClickSafe®-lås låser med endast ett klick – inga 
nycklar och inget fumlande

• 10 mm tjock kabel ger den högsta säkerhetsnivån

• Slät, modern domdesign fäster säkert till iMac®-
stativet

• Den inbyggda kabelhanteringen skyddar iMac®-
tillbehör

• Kompatibel med iMac®-modeller från 2010 och 
senare

• Register & Retrieve™-program

Lösningar för Apple iMac®

mm

10 1,5

m

Besök www.kensington.com/securityselector för att hitta rätt lås

Utrustning till iMac®
Väsentliga Kensington-produkter du bör 

överväga till din iMac.

Sekretes- 
skärmfilter
Se sidan 32

WellView™ 
monitorstativ
CoolView™, FreshView™ och 
WarmView™ – se sidan 103

ErgoSoft™ handledsstöd 
för tangentbord och mus
Se sidan 110–111
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Låsstationer för bärbar dator

Lås. Docka. Rocka.
Den enda låsningsstationen med en 

integrerad dockningsstation

LD5400T Thunderbolt™ 3 – K39470M
LD4650P USB-C™ – K38401M

Se sidan 46–47 för mer information

Docka
En enda kabel ansluter 
enheten till dubbel-monitorer, 
USB-kringutrustning och ett 
kabelanslutet nätverk

Lås
Ej inkräktande armar klämmer runt 
basen på den bärbara datorns skärm 
och trådlösa K-Fobs låser upp

Rocka
Arbeta och spela produktivt 
med marknadens säkraste 
dockningsstation!

Låsstation för bärbar 
dator 2.0
K64453WW | K64451WW

• Skyddar MacBooks, bärbara Surface™-datorer 
och andra ultratunna bärbara datorer utan ett 
säkerhetsspår

• Slät, borstad aluminiumdesign ger en ej inkräktande 
låslösning med åtkomst från sidoporten

• Justerbara säkerhetsarmar passar ultratunna 
bärbara datorer från 11”–15,6” skärmstorlek

• Låsstationen kan sedan förankras i ett stationärt 
föremål med en låskabel så att enheten säkras

• Tillgänglig med (K64453WW) eller utan 
(K64451WW) MicroSaver® 2.0-nyckellås för bärbar 
dator

Låsstation för bärbar dator med 
K-Fob™ smart lås

• Skyddar MacBooks, bärbara Surface™-datorer 
och andra ultratunna bärbara datorer utan ett 
säkerhetsspår 

• K-Fob™ smartlåsteknik kombinerar krypterat skydd 
med enkelheten i nyckelfri låsning

• Version för en användare (K66635EU), en användare 
med adminkontroll för fasta arbetsplatser 
(K66636M) och åtkomst för flera användare med 
adminkontroll för delade arbetsplatser (K66230EU) 

• Ger hinderfri åtkomst till den bärbara datorns 
sidoportar

• Ej inkräktande låsning kräver inga ändringar av 
datorn

• Justerbara säkerhetsarmar passar 11”–15,6” bärbara 
datorer och justeras enkelt utan verktyg

K66635EU | K66636M | K66230EU

mm

5 1,8

m 5 mm
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Anpassade nyckellösningar

Kensington förstår att olika företag och organisationer arbetar på olika sätt. Vi erbjuder anpassade nyckellösningar som låter användarna välja just den nivå av IT-
administratörskontroll över utrustningen som de behöver, samtidigt som medarbetarna får hjälp att skydda sina enheter mot stöld och undvika stilleståndstid på grund 
av borttappade nycklar.

Huvudnyckel LikanyckelSingelnyckel

För mer information kontakta: contact@kensington.com

Adminåtkomst med 
användarnycklar 
Kensingtons låssystem med huvudnyckel ger IT-
administratörer universalåtkomst för att låsa upp valfri 
utrustning samtidigt som medarbetarna har egna lås 
och nycklar. På så sätt får medarbetarna möjlighet att 
skydda sina bärbara datorer med privata lås som kan 
användas överallt – både på kontoret och på språng.

Endast adminåtkomst 
Implementera praktiska, anläggningsspecifika 
säkerhetsåtgärder av hög kvalitet genom att fysiskt 
säkra företagets utrustning med hjälp av identiska lås 
med nycklar som endast IT-personal har tillgång till. En 
huvudnyckel öppnar alla lås, vilket ger IT-chefen ultimat 
kontroll och åtkomst. 

Alla nycklar öppnar alla lås 
Ge större flexibilitet och frihet genom att erbjuda 
identiska nycklar som är gemensamma för en 
avdelning, ett kontor eller ett labb och ger åtkomst 
till all utrustning. Denna lösning erbjuder ett stabilt 
säkerhetsskydd mot stöld av utomstående utan att 
medarbetarnas åtkomst och produktivitet begränsas, 
vilket utnyttjar avdelningens budget på ett effektivt 
sätt.

Fördel: IT-kontroll på plats med individuella 
användarnycklar

Fördel: Den striktaste IT-kontrollen med åtkomst endast 
för administratörer

Fördel: Delad kontroll i och med att alla nycklar öppnar 
alla lås

Branscher: Sjukhus, utbildningsmiljöer, företag och 
myndighetskontor

Branscher: Sjukhus, utbildningsmiljöer, myndigheter Branscher: Polisstationer, bibliotek, skyltning och point-
of-sale-platser i butiker

Perfekt för: Uppgraderingar, omplacering, byte eller 
borttappade/förlorade nycklar – IT-cheferna kan 
använda huvudnyckeln för att låsa enheter som 
har lämnats olåsta, för att öka efterlevnaden bland 
användarna

Perfekt för: Att låsa fast viktig infrastruktur, som 
stationära datorer, bildskärmar, projektorer, skrivare, 
servrar och nätverksutrustning när man vet att 
åtkomsten är så begränsad den kan bli

Perfekt för: Specialiserade miljöer där medarbetarna kan 
låna med sig gemensamma bärbara datorer, surfplattor, 
projektorer och annan gemensam maskinvara
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Huvudkod

Kombinationslås med serienummer

Adminåtkomst med 
användarkombination 
Kombinationslås är perfekta för fältbaserad personal eller 
fjärran platser där nyckellås inte är praktiska. ClickSafe® 
masterkodade lås låter användare ställa in sina egna 
unika kombinationskoder. Administratörer kan åsidosätta 
användarens kod med en ClickSafe® ComboGenie 
(se sidan 15).

Fördel: IT-kontroll på plats med individuella 
användarkombinationer

Branscher: Sjukhus, utbildningsmiljöer, företag och 
myndighetskontor

Perfekt för: Uppgraderingar, omplacering, byte eller 
borttappade/förlorade nycklar – IT-cheferna kan använda 
ComboGenie för att låsa enheter som har lämnats olåsta, 
för att öka efterlevnaden bland användarna

En mer praktisk lösning när många lås används

För mer information kontakta: contact@kensington.com

Varje kombinationslås med serienummer levereras med ett serienummer inetsat på 
låshuvudet, tillsammans med en förinställd kombinationskod på etiketten.

Kensingtons molnbaserade tjänst Register & Retrieve™ gör det möjligt för IT-cheferna 
att tilldela varje lås till en användare tillsammans med kombinationskoden. Varje paket 

med 25 lås levereras med ett ark, vilket gör tilldelningen enkel. 

Koderna kan hämtas när som helst, vilket gör detta perfekt för bortglömda 
kombinationer eller när en användare lämnar organisationen.
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Sida STANDARD
HUVUDNYCKEL/  

-KOD
SINGEL- 
NYCKEL

LIKANYCKEL NYCKLAR
MED  

SERIENUMMER
St

an
da

rd
 K

en
si

n
gt

on
 S

ec
u

ri
ty

 S
lo

t™

MicroSaver® 2.0-nyckellås för bärbar dator 12 K65020EU K65042M K65042S K65042L K65049WW

MicroSaver® 2.0 dubbelt lås för bärbar dator 12 K65048WW K65099M K65099S K65099L K65049WW

MicroSaver® 2.0-ultralås för bärbar dator 12 K64432WW K64433M K64433S K64433L K65049WW

MicroSaver® 2.0-lås för bärbara datorer 12 K64423WW K67989M K65049WW

Kombinationslås för bärbar dator 13 K64675EU K64674EU

Kombinationslås för bärbar dator 13 K64670EU

Låskit 2.0 för stationär dator och tillbehör 13 K64424WW K64425M K64425S

MicroSaver® 2.0 chassilås med nyckel – singelnyckel 13 K64430S

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar dator med T-Bar™-ankare 14 K64435WW K64436M K64436S K64436L K65049WW

ClickSafe®-kombinationslås 14 K64697EU

ClickSafe®-ultrakombinationslås 14 K64681US

ClickSafe® portabelt kombinationslås 15 K64698EU

ClickSafe® masterkodat kombinationslås för bärbar dator 15 K64678WW

K
ilf

or
m

at
 s

äk
er

-
h

et
ss

på
r

N17 nyckellås för bärbara datorer för kilformade säkerhetsspår 16 K64440WW K64441M K64441S K64441L K65049WW

N17 nyckellås med dubbla huvuden för kilformade säkerhetsspår 16 K67995WW K67996M K67996S K67996L K65049WW

N17 portabelt nyckellås för kilformade säkerhetsspår 16 K66644EU K65049WW

N17 kombinationslås för kilformade säkerhetsspår 17 K68008EU K68010EU

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar dator med kilformat ankare 17 K66638EU K65049WW

Ke
n

si
n

gt
on

 N
an

o 
Se

cu
ri

ty
 S

lo
t™

NanoSaver™-nyckellås för bärbar dator 18 K64444WW K64445M K64445S K64445L K65049WW

NanoSaver™ lås med dubbla huvuden för bärbar dator 18 K64448WW K64449M K64449S K64449L K65049WW

NanoSaver™ portabelt nyckellås för bärbar dator 18 K66640EU K65049WW

NanoSaver™ kombinationslås 19 K63330EU K63331EU

ClickSafe® 2.0 lås för bärbar dator med Nano-ankare 19 K68101EU K68107EU

ClickSafe® kombinationslås med Nano-ankare 19 K68103EU K68104EU

3-
i-

1 ClickSafe® 2.0 3-i-1-nyckellås för bärbar dator 20 K68102EU K68108EU

ClickSafe® 3-i-1-kombinationslås för bärbar dator 20 K68105EU K68106EU

Su
rf

ac
e

Kabellås med nyckel för Surface™ Pro/Go 22 K62044WW K62052M K62052S K65049WW

Kombinationslås för Surface™ Pro/Go 23 K66301EU

Låsfäste för 13,5” Surface™ Book 23 K64821WW K64822M K64822S K65049WW

Låskit för Surface™ Studio 23 K67976WW K67970M K67970S K64593WW

Anpassade nyckellösningar



När det är ont om tid är det Fast Track som gäller
Vi på Kensington vet att allt fler IT-distributioner måste göras med kort varsel – om du behöver en anpassad nyckellösning kan detta 

innebära ännu större press med ett redan tajt schema.

För att ta itu med detta har Kensington skapat FastTrack – ett mindre sortiment med våra mest populära och efterfrågade 
anpassade nyckellösningar. Varje produkt är tillgänglig i paket med 25 lås och finns i lager, vilket ger snabbare leveranstid och 

gynnar slutanvändarens distributionsschema.

Om du vill veta mer om FastTrack-sortimentet kan du skicka e-post till: contact@kensington.com

www.kensington.com
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Begränsad  
visningsvinkel

Kompatibla med 
pekskärm

Reflex- 
skydd

Enkel  
montering

Blått  
ljus-filter

Effektivt 
skärmskydd

* Sekretesskärmfiltren har stöd för GDPR-efterlevnad

För bildskärmar

För bärbara datorer

För surfplattor

För hybriddatorer

För iPhone®

Sekretesskärmfilter

Kensingtons sekretesskärmfilter reducerar 

risken för att oavsiktligt dela konfidentiell 

information med oönskade personer. 

Sekretesskärmfilter finns tillgängliga för 

bildskärmar, bärbara datorer och surfplattor 

och främjar användarnas produktivitet  

då de inte behöver justera sin position för  

att skydda bildskärmen från nyfikna blickar.
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Vi har avlägsnat svårigheterna med att hitta rätt lösning med vår 

konfigurator. Begränsa alternativen genom att välja tillverkare, typ 

av enhet eller helt enkelt ange modellnumret.

För mer information kontakta: 

contact@kensington.com

Produktutbud
Vårt produktutbud omfattar mer än 200 olika sekretesskärmfilter 
för mer än 52 000 enheter från en rad olika tillverkare.

Sekretesskärmfilter

Sekretesskärmfilterväljare
www.kensington.com/protectmyscreen

MODELL

Surface Pro 7

TILLVERKARE

Microsoft

MODELLTYP

Surfplatta

VISA TILLGÄNGLIGA FILTER

2-vägs (självhäftande) 
2-vägs (borttagbart) 
4-vägs (självhäftande)

Nya produkter och specialbeställda designer
Vi kan reagera på marknadshändelser och nischade krav mycket 
snabbt och tillverkar nya filterdesigner på begäran.

Lågt minsta beställningsantal
Vi tillverkar med låga krav på minsta beställningsantal – kontakta 
oss för mer information.

Premiumkvalitet
Kensington har byggt sitt rykte på att skapa produktlösningar 
som är testade, bevisade och pålitliga.

Anbudssupport
För offentliga upphandlingar och stora anbud kan vi erbjuda 
utökad support och arbeta tillsammans med slutanvändarna för 
att skapa ett vinnande paket.
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APPLE iPAD

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626392 iPad Air/iPad Pro 9,7”/iPad 2017 2-vägs självhäftande

626394 iPad Air/iPad Pro 9,7”/iPad 2017 4-vägs självhäftande

626393 iPad Air/iPad Pro 9,7”/iPad 2017 2-vägs borttagbart

626395 iPad Air/Pro 9,7”/2017 landskap 2-vägs självhäftande

626396 iPad Air/Pro 9,7”/2017 landskap 2-vägs borttagbart

626397 iPad Pro 10,5” 2017/iPad Air 10,5” 2019 2-vägs självhäftande

626398 iPad Pro 10,5” 2017/iPad Air 10,5” 2019 2-vägs borttagbart

626399 iPad Pro 10,5” 2017/iPad Air 10,5” 2019 4-vägs självhäftande

626400 iPad Pro 10,5” 2017 landskap 2-vägs självhäftande

626401 iPad Pro 10,5” 2017 landskap 2-vägs borttagbart

626782 iPad Pro 11” 2018 2-vägs självhäftande

626781 iPad Pro 11” 2018 2-vägs borttagbart

626783 iPad Pro 11” 2018 4-vägs självhäftande

626784 iPad Pro 11” 2018 landskap 2-vägs självhäftande

626785 iPad Pro 11” 2018 landskap 2-vägs borttagbart

626405 iPad Pro 12,9” Gen 1 & 2 landskap 2-vägs självhäftande

626406 iPad Pro 12,9” Gen 1 & 2 landskap 2-vägs borttagbart

626402 iPad Pro 12,9”/Pro 12,9” 2017 2-vägs självhäftande

626403 iPad Pro 12,9”/Pro 12,9” 2017 2-vägs borttagbart

626404 iPad Pro 12,9”/Pro 12,9” 2017 4-vägs självhäftande

626787 iPad Pro 12,9” 2018 2-vägs självhäftande

626786 iPad Pro 12,9” 2018 2-vägs borttagbart

626788 iPad Pro 12,9” 2018 4-vägs självhäftande

626789 iPad Pro 12,9” 2018 landskap 2-vägs självhäftande

626790 iPad Pro 12,9” 2018 landskap 2-vägs borttagbart

Sekretesskärmfilter

APPLE iMAC

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626388 iMac 21” 2-vägs självhäftande

626389 iMac 21” 2-vägs borttagbart

626390 iMac 27” 2-vägs självhäftande

626391 iMac 27” 2-vägs borttagbart

Sekretesskärmskydd för iPhone®

• Härdat splitterfritt glas med 9H-hårdhet

• Begränsar visningsvinkeln till ± 30°

• Reducerar skadligt blått ljus med upp till 22 %

• Anti-fingeravtrycksbeläggning som motverkar fläckar

• Självhäftande detalj som motverkar bubblor

• Rengöringsduk och klistermärke för att avlägsna damm ingår

K51301EU (iPhone 7/8) | K51302EU (iPhone XR/11) 

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter



Säkerh
etslösn

in
gar 

33

APPLE – BÄRBARA DATORER

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626424 MacBook Air 11” 2-vägs självhäftande

626425 MacBook Air 11” 2-vägs borttagbart

626426 MacBook Air 11” 4-vägs självhäftande

626427 MacBook Air 13” 2-vägs självhäftande

626428 MacBook Air 13” 2-vägs borttagbart

626429 MacBook Air 13” 4-vägs självhäftande

626433 MacBook Air 13” (2018) 2-vägs självhäftande

626434 MacBook Air 13” (2018) 2-vägs borttagbart

626435 MacBook Air 13” (2018) 4-vägs självhäftande

K64490WW MacBook Pro 13” Retina 2016/7/8 Magnetisk

626430 MacBook Pro 13” Retina 2016 2-vägs självhäftande

626431 MacBook Pro 13” Retina 2016 2-vägs borttagbart

626432 MacBook Pro 13” Retina 2016 4-vägs självhäftande

626433 MacBook Pro 13” Retina 2017 2-vägs självhäftande

626434 MacBook Pro 13” Retina 2017 2-vägs borttagbart

626435 MacBook Pro 13” Retina 2017 4-vägs självhäftande

626436 MacBook Pro 15” Retina 2016 2-vägs självhäftande

626437 MacBook Pro 15” Retina 2016 2-vägs borttagbart

626438 MacBook Pro 15” Retina 2016 4-vägs självhäftande

626439 MacBook Pro 15” Retina 2017 2-vägs självhäftande

626440 MacBook Pro 15” Retina 2017 2-vägs borttagbart

626441 MacBook Pro 15” Retina 2017 4-vägs självhäftande

MP13 magnetiskt ekretesskärmfilter 
för MacBook Pro 13”

• Magnetfäste eliminerar installationstid med ett  
minimalt mellanrum så att MacBook kan försättas i  
viloläge

• Begränsar visningsvinkeln till ± 30°

• Reducerar skadligt blått ljus med upp till 22 %

• Lågreflexyta

• Reversibel med alternativ för matt- och glansbild

• Rengöringsduk ingår

K64490WW (13” 2016/17/18)

Sekretesskärmfilter

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter

Nyhet Magnetiskt 
sekretesskärmfilter för

2019  
16” MacBook Pro 

K52200WW
Kontakta oss för 

mer info
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DELL – BÄRBARA DATORER

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626360 Latitude 11” 517X 2-vägs självhäftande

626361 Latitude 11” 517X 2-vägs borttagbart

626362 Latitude 11” 517X 4-vägs självhäftande

626367 Latitude 5285 2-vägs självhäftande

626366 Latitude 5285 4-vägs självhäftande

626368 Latitude 5285 (glans) 2-vägs borttagbart

626369 Latitude 5285 (matt) 2-vägs borttagbart

626370 Latitude 5289 2-vägs självhäftande

626371 Latitude 5289 2-vägs borttagbart

626372 Latitude 5289 4-vägs självhäftande

627433 Latitude 7200 2-vägs borttagbart

627434 Latitude 7200 2-vägs självhäftande

627435 Latitude 7200 4-vägs självhäftande

626363 Latitude 12” 7275 2-vägs självhäftande

626364 Latitude 12” 7275 2-vägs borttagbart

626365 Latitude 12” 7275 4-vägs självhäftande

626373 Latitude 7285 2-vägs självhäftande

626374 Latitude 7285 2-vägs borttagbart

626375 Latitude 7285 4-vägs självhäftande

626376 XPS 13” 9360 2-vägs självhäftande

626377 XPS 13” 9360 2-vägs borttagbart

626378 XPS 13” 9360 4-vägs självhäftande

HP – BÄRBARA DATORER

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626379 Elite X2 1012 2-vägs självhäftande

626380 Elite X2 1012 2-vägs borttagbart

626381 Elite X2 1012 4-vägs självhäftande

626670 Elite X2 1012 G2 2-vägs självhäftande

626669 Elite X2 1012 G2 2-vägs borttagbart

626671 Elite X2 1012 G2 4-vägs självhäftande

627187 EliteBook 840 G5 2-vägs självhäftande

627188 EliteBook 840 G5 2-vägs borttagbart

627189 EliteBook 840 G5 4-vägs självhäftande

627190 EliteBook 850 G5 2-vägs självhäftande

627191 EliteBook 850 G5 2-vägs borttagbart

627192 EliteBook 850 G5 4-vägs självhäftande

626382 EliteBook X360 1030 G2 2-vägs självhäftande

626383 EliteBook X360 1030 G2 2-vägs borttagbart

626384 EliteBook X360 1030 G2 4-vägs självhäftande

627272 EliteBook X360 1030 G3 2-vägs självhäftande

627273 EliteBook X360 1030 G3 2-vägs borttagbart

627274 EliteBook X360 1030 G3 4-vägs självhäftande

627193 Pro x2 612 G2 2-vägs självhäftande

627194 Pro x2 612 G2 2-vägs borttagbart

627195 Pro x2 612 G2 4-vägs självhäftande

626386 Spectre X360 2-vägs borttagbart

626385 Spectre X360 2-vägs självhäftande

626387 Spectre X360 4-vägs självhäftande

Sekretesskärmfilter

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter
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HP –BILDSKÄRMAR

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

627267 E233-bildskärm 23” 2-vägs självhäftande

627268 E233-bildskärm 23” 2-vägs borttagbart

627269 E243-bildskärm 23,8” 4-vägs självhäftande

627270 E243-bildskärm 23,8” 2-vägs självhäftande

627271 E243i-bildskärm 24” 2-vägs borttagbart

Sekretesskärmfilter

LENOVO – BÄRBARA DATORER

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

627196 Miix 320 2-vägs självhäftande

627197 Miix 320 2-vägs borttagbart

627198 Miix 320 4-vägs självhäftande

627231 Miix 520 2-vägs självhäftande

627232 Miix 520 2-vägs borttagbart

627233 Miix 520 4-vägs självhäftande

627199 Miix 720 2-vägs självhäftande

627200 Miix 720 2-vägs borttagbart

627201 Miix 720 4-vägs självhäftande

626407 ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen 2-vägs självhäftande

626408 ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen 2-vägs borttagbart

626409 ThinkPad X1 Carbon 3rd Gen 4-vägs självhäftande

626410 ThinkPad X1 Carbon 4th Gen 2-vägs självhäftande

626411 ThinkPad X1 Carbon 4th Gen 2-vägs borttagbart

626412 ThinkPad X1 Carbon 4th Gen 4-vägs självhäftande

626415 ThinkPad X1 Yoga 1st Gen 2-vägs självhäftande

626413 ThinkPad X1 Tablet 2-vägs självhäftande

626414 ThinkPad X1 Tablet 4-vägs självhäftande

627202 ThinkPad X1 Tablet (3G) 2-vägs självhäftande

627203 ThinkPad X1 Tablet (3G) 2-vägs självhäftande

627204 ThinkPad X1 Tablet (3G) 4-vägs självhäftande

626416 ThinkPad X1 Yoga 1st Gen 2-vägs borttagbart

626417 ThinkPad X1 Yoga 1st Gen 4-vägs självhäftande

626419 ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen 2-vägs borttagbart

626420 ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen 4-vägs självhäftande

626418 ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen 2-vägs självhäftande

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter
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Sekretesskärmfilter

MICROSOFT 

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626442 Surface™ Book 2-vägs självhäftande

626443 Surface™ Book 2-vägs borttagbart

626444 Surface™ Book 4-vägs självhäftande

K55900EU Surface Go* 2-vägs borttagbart

626664 Surface Go 2-vägs självhäftande

626663 Surface Go 2-vägs borttagbart

626665 Surface Go 4-vägs självhäftande

K64489WW Surface Pro 7/6/5/4* 2-vägs borttagbart & självhäftande

626445 Surface Pro 7/6/5 (2017) 2-vägs självhäftande

626446 Surface Pro 7/6/5 (2017) 2-vägs borttagbart

626447 Surface Pro 7/6/5 (2017) 4-vägs självhäftande

626448 Surface Pro 4 2-vägs självhäftande

626449 Surface Pro 4 2-vägs borttagbart

626450 Surface Pro 4 4-vägs självhäftande
* Designed for Surface™

• FP123 (K64489WW) kompatibel med Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) och 4, 
FP10 (K55900EU) kompatibel med Surface™ Go

• Begränsar visningsvinkeln till ± 30° (landskapsläge) och reducerar skadligt  
blått ljus med upp till 30 %

• Reflexskyddande beläggning reducerar bländning och förbättrar klarhet, 
reversibel med alternativ för matt- och glansbild och rengöringsduk

Sekretesskärmfilter för 
Surface™ Pro/Go
K64489WW | K55900EU

UNIVERSELLA FÖR BÄRBARA DATORER

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626451 10,1” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626452 11,6” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626453 12,1” bärbara 16:10 2-vägs borttagbart

626454 12,1” bärbara 4:3 2-vägs borttagbart

626456 12,5” bärbara 16:9 2-vägs självhäftande

626455 12,5” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626457 12,5” bärbara 16:9 4-vägs självhäftande

626459 13,3” bärbara 16:10 2-vägs borttagbart

626460 13,3” bärbara 16:9 2-vägs självhäftande

626458 13,3” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626461 13,3” bärbara 16:9 4-vägs självhäftande

626463 14” bärbara 16:9 2-vägs självhäftande

626462 14” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626465 14,1” bärbara 16:10 2-vägs borttagbart

626464 14,1” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626466 14,1” bärbara 4:3 2-vägs borttagbart

626467 15” bärbara 4:3 2-vägs borttagbart

626468 15,4” bärbara 16:10 2-vägs borttagbart

626470 15,6” bärbara 16:9 2-vägs självhäftande

626469 15,6” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626471 16” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

626473 17” bärbara 16:10 2-vägs borttagbart

626472 17” bärbara 5:4 2-vägs borttagbart

626474 17,3” bärbara 16:9 2-vägs borttagbart

SAMSUNG – BILDSKÄRMAR

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

627208 34” Samsung C34H890 Curved 2-vägs borttagbart

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter
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Sekretesskärmfilter

UNIVERSELLA FÖR BILDSKÄRMAR

Art nr Kompatibelt med Installationstyp

626475 18,5” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626477 19” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

626476 19” monitor 5:4 2-vägs borttagbart

626479 19,5” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

626478 19,5” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

K55796WW 20” monitor 16:9 2-vägs borttagbart & självhäftande

626480 20” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626481 20,1” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

K55797WW 21,5” monitor 16:9 2-vägs borttagbart & självhäftande

626482 21,5” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626483 22” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

626484 22” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

K55798WW 23” monitor 16:9 2-vägs borttagbart & självhäftande

626485 23” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

627205 23,8” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626486 23,8” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

K52794WW 24” monitor 16:10 2-vägs borttagbart & självhäftande

626488 24” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

K52795WW 24” monitor 16:9 2-vägs borttagbart & självhäftande

626487 24” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626489 25” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

626490 26” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

626491 27” monitor 16:9 2-vägs borttagbart

627206 28” monitor 16:9 2-vägs självhäftande

627207 28” monitor 16:9 4-vägs självhäftande

626492 29” monitor 21:9 2-vägs borttagbart

626493 30” monitor 16:10 2-vägs borttagbart

627436 34” monitor 21:9 2-vägs borttagbart

FP-serien sekretesskärmfilter för bildskärm

• FP240W för 24” 16:10-monitor (K52794WW) 

• FP240W9 för 24” 16:9-monitor (K52795WW) 

• FP230W9 för 23” 16:9-monitor (K55798WW) 

• FP215W9 för 21,5” 16:9-monitor (K55797WW) 

• FP200W9 för 20” 16:9-monitor (K55796WW) 

• Begränsar visningsvinkeln till ± 30°

• Reducerar skadligt blått ljus med upp till 30%

• Kan installeras med medföljande flikhållare för montering och borttagning, 
eller monteras med dubbelsidig tejp för ett renare utseende

• Reflexskyddande beläggning reducerar bländande ljus från ljuskällor utomhus

• Reversibel med alternativ för matt- och glansbild

• Rengöringsduk ingår

K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

Besök www.kensington.com/protectmyscreen för att hitta rätt sekretesskärmfilter
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VeriMark™ 
Fingerprint Key
K67977WW

• Skalbar åtkomst direkt för Windows-datorer och 
-plattformar, inklusive biometrisk inloggning för 
Windows Hello™ 

• Överlägsen biometrisk prestanda och läsbarhet 
som överträffar branschstandarderna för 
felaktig avvisningsfrekvens (3 %) och felaktig 
godkännandefrekvens (0,002 %)

• FIDO U2F-certifiering som säkerställer smidig 
samverkan med tjänster, däribland Google, 
Dropbox, GitHub och Facebook

• Lösenordshanterare med stöd för populära verktyg 
som Dashlane, LastPass (Premium), Keeper 
(Premium) och Roboform

Biometrisk säkerhet

VeriMark™ Fingerprint Key – 
Designed for Surface
K64707EU

VeriMark™ IT 
Fingerprint Key
K64704EU

• Idealisk för företagsinstallation och integreras 
enkelt i nuvarande IT-infrastruktur

• Kompatibel med FIDO2/Web Authn som 
autentiserar utan att lagra lösenord på servrar, 
vilket ger större säkerhet

• Stöd för Windows Hello™ och Windows Hello for 
Business™

• Fingeravtrycksdata säkras i sensorn så att endast 
ett krypterat matchningsresultat överförs 

• Hållbar stomme av zinklegering med LED-indikator 
för godkänd/avvisad och en vidgad bakdel för 
enkelt grepp 

• Säkrar fingeravtrycksdatan som samlas 
in och erbjuder stöd för företagets 
cybersäkerhetsåtgärder 

• Endast avsedd för Surface

• Skalbar åtkomst direkt för Windows-datorer och 
-plattformar, inklusive biometrisk inloggning för 
Windows Hello™

• Överlägsen biometrisk prestanda och läsbarhet 
som överträffar branschstandarderna för 
felaktig avvisningsfrekvens (3 %) och felaktig 
godkännandefrekvens (0,002 %)

• FIDO U2F-certifiering som säkerställer smidig 
samverkan med tjänster, däribland Google, 
Dropbox, GitHub och Facebook

• Lösenordshanterare med stöd för populära verktyg 
som Dashlane, LastPass (Premium), Keeper 
(Premium) och Roboform

Hej!
Windows 10

Hello for Business
Windows 10

Hej!
Windows 10

Hej!
Windows 10

Läs mer om Kensingtons biometriska säkerhetslösningar på www.kensington.com/biometrics



Cyberbrottslighet är den snabbast växande typen av brottslighet som påverkar organisationer – globala 
cyberangrepp beräknas kosta företag 6 biljoner dollar årligen per 2021. Eftersom allt mer programvara och 
tjänster flyttar till molnet har det aldrig varit viktigare med cybersäkerhetsåtgärder som fokuserar på att 
data går förlorad eller stjäls.

Biometrisk säkerhet spelar en nyckelroll i att hjälpa kunder och IT-administratörer att hantera lösenord, 
skydda sig mot orättfärdig åtkomst till känsliga enheter samt minska bedrägerier och identitetsstölder.

Läs mer om hur avancerad fingeravtrycksbaserad biometrisk teknik kan erbjuda ojämförlig cybersäkerhet i 
ett praktiskt och portabelt paket.

www.kensington.com/biometrics
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USB-portblockerare

USB-portlås 
med blockerare
K67913WW

USB-portlås
med säkerhetsvakt
K67914WW – Rektangulär

USB-portlås 
med säkerhetsvakt
K67915WW – Fyrkantig

• Blockerar multipla angränsande portar med 
ett lås och tillåter fortsatt säker användning av 
auktoriserade USB-enheter 

• Reducerar risken för dataläckage, datastöld och ej 
auktoriserade uppladdningar

• Mjukvarufri lösning blockerar fysiskt USB-portar 
från ej auktoriserad åtkomst

• USB-portkonfigurationer är sida vid sida på en 
enhet, normalt en bärbar dator 

• Reducerar risken för dataläckage, datastöld och ej 
auktoriserade uppladdningar

• Mjukvarufri lösning blockerar fysiskt USB-portar 
från ej auktoriserad åtkomst

• Blockerar multipla angränsande portar, en med en 
aktiv USB-enhet så som ett tangentbord eller mus 
med ett lås, vilket tillåter fortsatt säker användning 
av auktoriserade USB-enheter

• USB-portkonfigurationer är över och under en 
enhet, normalt en stationär dator 

• Reducerar risken för dataläckage, datastöld och ej 
auktoriserade uppladdningar

• Mjukvarufri lösning blockerar fysiskt USB-portar 
från ej auktoriserad åtkomst

• Blockerar multipla angränsande portar, en med en 
aktiv USB-enhet så som ett tangentbord eller mus 
med ett lås, vilket tillåter fortsatt säker användning 
av auktoriserade USB-enheter

Läs mer om Kensingtons biometriska säkerhetslösningar på www.kensington.com/biometrics



av alla dataintrång 
orsakas av hackning, 
skadlig kod och fysisk 
förlust av enheter1

41%

av alla företag 
har ingen fysisk 
säkerhetspolicy31/3

dataposter går 
förlorade eller stjäls 
varje dag2

6,5
MILJONER

GDPR-efterlevnad –  
Därför är fysisk säkerhet viktigt

GDPR kräver att organisationer använder sunda säkerhetsrutiner för elektroniska 

och pappersbaserade data. Att säkra data mot hackning och skadlig kod är 

en prioritet för många organisationer, men många hanterar inte den fysiska 

säkerheten vad gäller IT-maskinvara på ett tillfredsställande sätt.

Källor: 1. 2018 Data Breaches - Privacy Rights Clearinghouse    2. Breach Level Index, March 2019  
3. Kensington IT Security & Laptop Theft Survey, August 2016

*  Kensingtons säkerhets  
lösningar har stöd för  
GDPR-efterlevnad

www.kensington.com/gdpr

Läs om hur Kensingtons säkerhetslösningar har stöd för GDPR-efterlevnad på:
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AC12 säkerhetsskåp
för laddning

• Håller upp till 12 enheter för säker 
laddning

• Kompatibel med alla AC-
laddningsenheter

• Har plats för enheter upp till 14 tum, 
inklusive surfplattor och bärbara datorer 
som Chromebook™, Surface™/Surface™ 
Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy®

• Låsbara dörrar med två nycklar 
inkluderade

• Fotpedaler med lås på två framhjul 
garanterar att skåpet inte rullar ut ur 
plats

• Likströmslist förvarar varje enhets egna 
nätkabel

• Yttre dimensioner 420 x 590 x 715 mm, 
laddningsstationer 354 x 45 x 254 mm

K64415EU
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Laddnings- och synkroniseringsskåp – universalt

• Kan förvara upp till 10 surfplattor för säker förvaring, laddning och synkronisering

• Stapla upp till tre skåp och synkronisera upp till 30 surfplattor med en separat USB-
hubb (USB-kabel inkluderad)

• Kan förvara iPad®- och Galaxy®-surfplattor samt Kindle-enheter och andra enheter 
med iOS och Android

• Justerbara hyllor har plats för surfplattor i ett skyddande robust fodral

• Inbyggd kylfläkt för att undvika överhettning av laddande surfplattor

• Yttre dimensioner 430 x 400 x 350 mm, laddningsstationer 258 x 44 x 379 mm

• Lägg till funktionalitet med väggfästen, vagn och USB-kablar (se nedan)

K67862EU

USB-kablar för laddnings- och 
synkroniseringsskåp
K67864WWA | K67866WWA

• Tillgänglig som USB till Lightning (K67864WWA) 
eller USB till mikro USB (K67866WWA) 

• Paket med 5 kablar designade att endast användas 
med Charge & Sync-skåp K67862EU

• Längd 285 mm (K67864WWA), 315 mm 
(K67866WWA)

Säker vagn för laddnings- och 
synkroniseringsskåp
K67909WW

• Pedaler med lås på två framhjul garanterar att 
vagnen inte rullar ut ur plats

• Monteringsplattformen tillåter säkring av Charge 
& Sync-skåpet (K67862EU) direkt vid vagnen

• Två skåp kan ställas på varandra vilket tillåter att 
upp till 20 enheter flyttas åt gången

Laddnings- och synkroniseringsskåp 
Fäste för väggmontering

• Skåpet hängs upp i en del för att skapa ett mer 
användbart skrivbord eller golvyta

• En robust stålram, monterar skåpet säkert på en 
förberedd vägg

• Snabb och enkel installation inkluderar 
monteringsmall

K64428WW
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Kensingtons lås- och dockningsutbud för Thunderbolt™ 3 och USB-C™ bärbara 
datorer tillsammans med en dedikerad lösning för Microsoft Surface™ Pro och 
Surface™ Go representerar nästa generations säkerhet och anslutningsbarhet.

Låsa och docka
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Dockningsstationer för 
bärbara datorer med 
K-Fob™ smart lås
Kensington kombinerar en bäst-i-klassen-
dockningsupplevelse med nästa generationens 
låsteknik för bärbara datorer och levererar två 
revolutionerande 2-i-1-lösningar för dockning och 
låsning. 

Varje låsstation för bärbara datorer erbjuder 
förbättrad anslutningsbarhet och produktivitet 
samtidigt som den minskar stöldrisken för bärbara 
datorer och förbättrar efterlevnad av företagens 
säkerhetsprotokoll.

Säkrar tunna och lätta bärbara datorer på 11–15”, 
inklusive modeller från Apple, Dell, HP, Lenovo och 
andra tillverkare.

Bakre 
anslutningar

Justerbara 
säkerhetsarmar

Fungerar med 11”–15” 
tunna och lätta bärbara datorer

K-Fob™-teknik för 
smart lås

Krypterad säkerhet med 
enkelheten hos nyckellösa lås
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LD5400T Thunderbolt™ 3 
dockningsstation med K-Fob™ 
smart lås
För flera användare med adminkontroll – K39470M 
För flexibla skrivbordsplatser, kontorshotell och delade arbetsytor

LD4650P USB-C™ universal 
dockningsstation med  
K-Fob™ smart lås

Gigabit 
Ethernet

4 x 
USB 3.0

2 x 
Thunderbolt™ 3

Kombo 3,5 mm 
ljudingång/-utgång

Kensington 
Security Slot

DisplayPort 
v1.2

För flera användare med adminkontroll – K38401M 
För flexibla skrivbordsplatser, kontorshotell och delade arbetsytor

Gigabit 
Ethernet

4 x 
USB 3.0

USB-C™- 
port

Kombo 3,5 mm 
ljudingång/-utgång

Kensington 
Security Slot

DisplayPort++

Även tillgängligt 
Låsstationer för bärbar dator – se sidan 25

• Thunderbolt™-teknik – upp till 40 Gbps dataöverföringshastighet

• 5K (5120x2880 @ 60 Hz) för en bildskärm eller  
4K (4096x2160 @ 60 Hz) för dubbla bildskärmar

• 85 W strömtillförsel för kompatibla modeller

• Passar tunna och lätta bärbara datorer med 11–15” skärmstorlek

• Kompatibel med Windows® 10 och macOS® 10.13 eller senare

• USB-C™-teknik – upp till 10 Gbps dataöverföringshastighet

• 2K videoutmatning för dubbla monitorer

• 60W strömtillförsel för kompatibla modeller

• Passar tunna och lätta bärbara datorer med 11–15” skärmstorlek

• Kompatibel med Windows® 10
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SD7000 levererar den ultimata Surface™-upplevelsen. SD7000 
som bygger på Microsofts egenutvecklade Surface Connect-
teknik är en kraftfull dockningsstation som ger användarna 
möjlighet att använda två externa bildskärmar, USB-
kringutrustning och ett kabelanslutet nätverk, samtidigt som de 
strömförsörjer sin Surface™ Pro.
Kompatibel med Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) och 4

SD7000 Surface™ Pro-
dockningsstation

Gigabit Ethernet

4 x 
USB 3.0

USB-C™

Kombo 3,5 mm 
ljudingång/-utgång

Kensington 
Security Slot™

DisplayPort++

HDMI

• 4K vid 30 Hz videoutmatning till dubbla bildskärmar eller 4K vid 60 
Hz videoutmatning till en bildskärm via DisplayPort++ och HDMI

• 4 x USB 3.0-portar (upp till 5 Gbps, 5 V/0,9 A), 1 x USB-C™-port för 
datasynkronisering (upp till 5 Gbps för data enbart, 5 V/3 A)

• Magnetisk anslutning för Surface-pennan

• Valbart låskit säkrar Surface Pro för att avskräcka stöldförsök (olika 
nycklar – K62918EU/huvudnyckel – K63251M)

• Gigabit Ethernet-port ger 1 Gbps anslutning för kabelanslutet nätverk

Valbart SD7000/ 
SD6000 låskit 
Olika nycklar – K62918EU
Huvudnyckel – K63251M

Valbart SD7000/SD6000 
låskit 
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Låsa och
 docka

Förbättra din Surface™ Go-användarupplevelse med den 
banbrytande SD6000 Surface Go-dockningsstationen. SD6000 
är den första allt-i-ett-dockningslösningen exklusivt designad 
för Surface Go och tillhandahåller en perfekt blandning av 
produktivitet, kreativitet och säkerhet. 
Idealisk för point-of-sale-platser och utbildningsmiljöer.
Kompatibel med Surface™ Go.

SD6000 Surface™ 
Go-dockningsstation

• Produkten bygger på Microsofts egenutvecklade Surface Connect-
teknik så att användarna tryggt kan ansluta för en smidig 
docknings- och laddningsupplevelse

• Säkra Surface Go och docka med den valbara låsmodulen och välj 
mellan Kensingtons betrodda standard (K62918EU) eller anpassade 
(K63251M) nyckellösningar

• 4 x USB 3.0-portar (5 V/0,9 A), 1 x USB-C™-port för 
datasynkronisering (5 V/3 A), 1 x 3,5 mm kombinerad ljudport och 1 
x Gigabit Ethernet-port

• Anslut enkelt till externa bildskärmar, TV-apparater eller projektorer 
via HDMI eller DisplayPort (Single 4K vid 60 Hz; Dual 4K vid 30 Hz)

• Genomtänkta designelement, som förbättrat luftflöde, bättre 
värmeavledning och integrerade stift, gör att investeringen håller 
längre

• Utnyttja designen med gångjärn för att luta Surface Go i en perfekt 
vinkel, använd den integrerade Surface Pen-magneten och lägg 
enkelt till ett Kensington sekretesskärmfilter (K55900EU, 626663, 
626664 eller 626665 – se sidan 36) för visuell säkerhet

• Kompatibel med Kensington DockWorks™

K38700EU

Gigabit Ethernet

4 x 
USB 3.0

USB-C™

Kombo 3,5 mm 
ljudingång/-utgång

Kensington Nano- 
och Standard- 
säkerhetsspår DisplayPort++ HDMI
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Dagens bärbara datorer blir allt mindre och tunnare och anslutningar är nu 
premiumvara. Kensington har ett brett utbud med universella dockningsstationer, 
hubbar och adaptrar för att säkerställa att du alltid är ansluten.

Anslutningslösningar
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Välj den bästa ... 

Individuella produktspecifikationer finns på sidan 54–56

Surface™ Pro

SD7000

K62917EU

Stationär

LD5400T

K39470M

Med 
säkerhet

Thunderbolt™ 3

Stationär

SD2400T

K38390EU

Nano- 
docka

K38365EU

Surface™-enheter 
med USB-C™

Mobil

SD1610P SD5550T

K38131EU

Thunderbolt™ 3  
och USB-C™

Stationär

Surface™ Go

SD6000

K38700EU

Stationär
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3.0
USB 3.0USB-C™ och USB 3.0

3.0

SD3600

K33991WW

HDMI & 
VGA/DVI

SD3650

K33997WW

HDMI & 
DisplayPort

... dockningslösningen

Individuella produktspecifikationer finns på sidan 54–56

Stationär Stationär –
horisontell

Stationär –
vertikal

MobilStationär

USB-C™ 

Med 
säkerhet

LD4650P

K38401M

Dubbel eller tredubbel 
videoutgång

SD4800P

K38249EU

SD1600P

K33968EU

Med ström- 
genomgång

SD1500

K33969WW

Utan ström- 
genomgång

SD4700P

K38240EU

Dubbel 
2K

SD3500v

K33972EU

HDMI & 
VGA/DVI

Dubbel 
4K

Trippel 
4K

SD4900P

K36800EU

SD4750P

K39105EU
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Dockningsstaioner – kategoriöversikt

SD7000 SD6000 SD1610P LD5400T SD2400T SD5550T

Artikelkod K62917EU K38700EU K38365EU K39470M K38390EU K38131EU

Anslutning Surface™ Connect Surface™ Connect Surface™ USB-C1 Thunderbolt™ 3 Thunderbolt™ 3
Thunderbolt™ 3/

USB-C™

Thunderbolt™ 3-portar 2 (1 x 85 W, 1 x 15 W) 1 (85 W) 1 (60 W)

Strömtillförsel via Surface™ Connect via Surface™ Connect 60 W2 85 W 85 W 60 W

Bildskärmar 
och upplösning

2 x 4K vid 30 Hz
eller 1 x 4K vid 60 Hz

2 x 4K vid 30 Hz
eller 1 x 4K vid 60 Hz

1 x 4K vid 30 Hz (HDMI)
eller 1 x full HD (VGA)

2 x 4K vid 60 Hz 
eller 1 x 5K vid 60 Hz

2 x 4K vid 60 Hz 
eller 1 x 5K vid 60 Hz

2 x 4K vid 60 Hz (TB3)
2 x 2K vid 30 Hz(USB-C)

Videoportar
DisplayPort++ 

HDMI
DisplayPort++ 

HDMI
HDMI, VGA

DisplayPort 1.2 
Thunderbolt™ 3

2 x DisplayPort 1.2 2 x DisplayPort 1.2

Ljudportar 
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)

USB 3.0-portar 4 4 2 4 3 3

USB-C-portar 1 1 1 1 2

Gigabit Ethernet ü ü ü ü ü ü

Säkerhetsspår ü ü ü
ü (Standard och 

Nano)
ü (Standard och 

Nano)

Kompatibla med 
DockWorks™

ü ü ü ü ü

Kabellängd 20,5 cm (dold) 0,5 m 0,7 m 0,7 m

1. USB-C™ Alt Mode 2. Genomgång med den bärbara datorns strömadapter
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LD4650P SD4800P SD1600P SD1500

Artikelkod K38401M K38249EU K33968EU K33969WW

Anslutning USB-C1 USB-C1 USB-C1 USB-C1

Strömtillförsel 60 W 60 W 60 W2

Bildskärmar 
och upplösning

2 x 2K vid 60 Hz 

eller 1 x 2560 x 1440 vid 60 Hz
3 x 1600x900 vid 60 Hz 

eller 2 x 2K vid 60 Hz
1 x 4K vid 30 Hz (HDMI)
eller 1 x full HD (VGA)

1 x 4K vid 30 Hz (HDMI)
eller 1 x full HD (VGA)

Videoportar 2 x DisplayPort++ 2 x DisplayPort++, 1 x HDMI HDMI, VGA HDMI, VGA

Ljudportar 1 x kombo 3,5 mm (in/ut) 1 x kombo 3,5 mm (in/ut)

USB 3.0-portar 4 5 (1 fram, 4 bak) 2 1

USB-C-portar 2 1 1

Gigabit Ethernet ü ü ü ü

Säkerhetsspår ü ü

Kompatibla med  
DockWorks™

ü ü

Kabellängd 0,5 m 1 m 20,5 cm (dold) 9 cm (dold)

Dockningsstaioner – kategoriöversikt

1. USB-C™ Alt Mode 2. Genomgång med den bärbara datorns strömadapter
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SD4900P SD4750P SD4700P SD3650 SD3600 SD3500v

Artikelkod K36800EU K39105EU K38240EU K33997WW K33991WW K33972EU

Anslutning USB-C och USB 3.01 USB-C och USB 3.01 USB-C och USB 3.01 USB 3.01 USB 3.01 USB 3.01

Strömtillförsel 60 W2 85 W2 60 W2

Bildskärmar 
och upplösning

3 x 4K vid 60 Hz 2 x 4K vid 60 Hz 2 x 2K vid 30 Hz 2 x 2K vid 30 Hz 2 x 2K vid 30 Hz 2 x 2K vid 30 Hz

Videoportar
3 x DisplayPort++

3 x HDMI
2 x DisplayPort 1.2++

2 x HDMI
DisplayPort++ 

HDMI
DisplayPort++ 

HDMI
HDMI, DVI (med inkluderade 

DVI-VGA + DVI-HDMI-adaptrar)

Ljudportar 
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
2 x 3,5 mm  

(1 x in, 1 x ut)
1 x kombo 3,5 mm 

(in/ut)
2 x 3,5 mm  

(1 x in, 1 x ut)
2 x 3,5 mm  

(1 x in, 1 x ut)
2 x 3,5 mm  

(1 x in, 1 x ut)

USB 3.0-portar
5 (1 fram,  

4 bak)
5 (1 fram,  

4 bak)
5 (1 fram,  

4 bak)
4 (2 fram,  

2 bak)
2 (fram) 2 (fram)

USB 2.0-portar 2 (bak) 4 (bak) 4 (bak)

USB-C-portar 1 1 1

Gigabit Ethernet ü ü ü ü ü ü

Säkerhetsspår ü (Standard och Nano) ü ü ü ü ü

Kompatibla med  
DockWorks™

ü ü ü ü ü ü

Kabellängd 1 m (USB-C/A) 1 m (USB-C/A) 1 m (USB-C/A) 1 m (USB 3.0) 1 m (USB 3.0) 1 m (USB 3.0)

Dockningsstaioner – kategoriöversikt

1. Med DisplayLink™ 2. USB-C™ direkt – 60 W USB 3.0 via K38310EU 60 W effektdelare
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Surface™-dockningsstationer

K62917EU

SD7000 Surface™ Pro-
dockningsstation

• Designad för Surface för att erbjuda smidig 
laddning och synkronisering för Surface Pro 7, 6, 5 
(2017) och 4

• Tack vare ett gångjärn med två lägen kan Surface 
användas stående som display eller liggande som 
grafikplatta

• 4K vid 30 Hz för dubbla bildskärmar (4K vid 60 Hz 
för en bildskärm) via DisplayPort++ och HDMI

• Portar: 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet 
och kombo 3,5 mm ljud in/ut

• Magnetisk anslutning för Surface-pennan

• Valbart låskit (K62918EU/K63251M) låser Surface 
Pro för att motverka stöld

Se sidan 48 för detaljerad information

K38700EU

SD6000 Surface™ Go- 
dockningsstation

• Designad för Surface för smidig laddning och 
synkronisering för Surface Go

• Gångjärn gör det möjligt att använda Surface 
stående som display eller liggande som 
grafikplatta

• 4K vid 30 Hz för dubbla bildskärmar (4K vid 60 Hz 
för en bildskärm) via DisplayPort++ och HDMI

• Portar: 1 x USB-C, 4 x USB 3.0, 1 x Gigabit Ethernet 
och kombo 3,5 mm ljud in/ut

• Magnetisk anslutning för Surface-pennan

• Valbart låskit (K62918EU/K63251M) låser Surface 
Go för att motverka stöld

Se sidan 49 för detaljerad information

SD1610P USB-C™ mobil docka 
för Surface™-enheter
K38365EU

• Designed for Surface – anslut tryggt till Microsoft 
Surface-enheter med USB-C™ – Surface™ Pro 7, 
Surface™ Go, Surface™ Pro X, Surface™ Laptop 3 
och Surface™ Book 2

• USB-C™ strömgenomgång – anslut och ladda 
Surface-enheter och USB-tillbehör med USB-C via 
en USB-C-laddare på (minst) 3 A/60 W (medföljer 
inte)

• 4K vid 30 Hz (HDMI) eller full HD via VGA

• 1 x USB-C-, 2 x USB 3.0 (5 Gbps)-portar och 1 x 
Gigabit Ethernet-port

• 20,5 cm USB-C-kabel som kan gömmas

• Kompatibel med Windows® 10
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K39470M

LD5400T Thunderbolt™ 3 
dockningsstation 
med K-Fob™ smart lås

• Flera användare med admin. rättighet

• Thunderbolt™ 3 – dataöverföringshastigheter upp 
till 40 Gbps med 85 W strömtillförsel

• 1 x 5K eller 2 x 4K video via DisplayPort 1.2 eller 
HDMI (adaptrar säljs separat)

• Justerbara säkerhetsarmar passar 11–15” tunna 
och lätta bärbara datorer

• K-Fob™ smart lås för krypterad, nyckelfri säkerhet

• 4 x USB 3.0- och 2 x Thunderbolt™ 3-portar

• Kompatibel med Windows® 10 och macOS® 10.13 
eller senare

Se sidan 46–47 för detaljerad information

SD2400T Thunderbolt™ 3  
Nano-docka med 
strömförsörjning
K38390EU

• Thunderbolt™ 3 – SuperSpeed+ 
dataöverföringshastigheter upp till 40 Gbps

• 5K för en monitor eller 4K för dubbla monitorer via 
DisplayPort 1.2

• 85 W strömtillförsel för kompatibla modeller

• 1 x USB-C™-, 3 x USB 3.0-portar och Gigabit 
Ethernet-port

• Kompatibel med VESA®-fästen (K34050WW och 
K33959WW)

• Kensington standard och nano-säkerhetsspår

• Kompatibel med Windows®10 och macOS® 10.14 
eller senare

K38131EU

SD5550T Thunderbolt™ 3  
och USB-C™-dockningsstationer

• Universal kompatibilitet – fungerar med bärbara 
datorer med Thunderbolt™ 3 och USB-C™ med 
Windows eller macOS

• Dataöverföring vid 40 Gbps (Thunderbolt™ 3), 
10 Gbps (USB-C 3.1 Gen2) eller 5 Gbps (USB-C 3.1 
Gen1)

• 4K vid 60 Hz för enkla eller dubbla bildskärmar 
(Thunderbolt™ 3-enheter) via 2 x DisplayPort 1.2

• 60 W strömtillförsel för kompatibla enheter

• 2 x USB-C-portar, 3 x USB-A-portar, 1 x Gigabit 
Ethernet och 3,5 mm kombinerad ljudport

• Kompatibel med VESA®-fästen (K34050WW och 
K33959WW)

• Kompatibel med Windows® 10 och macOS® 10.14 
eller senare

Thunderbolt™ 3 och USB-C™-dockningsstationer
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USB-C™-dockningsstationer

SD4800P 
USB-C™ skalbar 
videodockningsstation
K38249EU

• Skalbar videoutmatning – 2K för 
dubbla monitorer eller 1600 x 900 
för trippelmonitorer via 2 x DP++-
portar och 1 x HDMI-port (DP v1.3)

• USB-C™ – dataöverföringshastigheter 
upp till 10 Gbps med 60 W 
strömtillförsel

• 1 x USB-C- och 5 x USB 3.0-portar

• På-/av-tryckknapp för påslagning/
avstängning av dockningsstationen 

• Kompatibel med VESA®-fästen 
(K34050WW och K33959WW)

• Kompatibel med Windows® 7 eller 
senare

K38401M

LD4650P USB-C™  
dockningsstation med  
K-Fob™ smart lås

• Flera användare med admin. 
rättighet

• USB-C™ – dataöverföringshastigheter 
upp till 10 Gbps med 60 W 
strömtillförsel

• 2K vid 60 Hz för dubbla bildskärmar 
(2560 x 1400 vid 60 Hz för en 
bildskärm) via DisplayPort++

• Justerbara säkerhetsarmar passar 
11–15” tunna och lätta bärbara 
datorer

• Kompatibel med Windows® 10

Se sidan 46–47 för detaljerad 
information

SD1600P USB-C™ mobil 
dockningsstation med 
strömgenomgång
K33968EU

• USB-C™ strömgenomgång med 
den bärbara datorns strömadapter 
för laddning av dator och anslutna 
enheter

• 4K vid 30 Hz via HDMI eller full HD 
via VGA

• 1 x USB-C-port, 2 x USB 3.0 (5 Gbps)-
portar och 1 x Gigabit Ethernet-port

• 20,5 cm USB-C-kabel som kan 
gömmas

• Kompatibel med Windows® 7 eller 
senare, macOS® 10.13 eller senare, 
Chrome OS™ 44 eller högre

SD1500 USB-C™ 
Mobil dockningsstation

• 4K vid 30 Hz via HDMI eller HD VGA-
videoutgång till en extern monitor, 
TV eller projektor (värdenheten 
måste ha stöd för DisplayPort™ Alt 
Mode via USB-C)

• USB-C-kabel som kan gömmas

• USB 3.0-port för utökning med 
kringutrustning

• Gigabit Ethernet-port för en 
tillförlitlig nätverksanslutning 

• Kompakt, bärbar design

• Kompatibel med Windows® 7 eller 
senare, macOS® 10.10 eller senare, 
Chrome OS™ 44 eller högre

K33969WW
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USB-C™/USB 3.0-dockningsstationer

SD4900P USB-C™- och USB 3.0 
trippel 4K-dockningsstation
K36800EU

• 3 x DisplayPort++ och 3 x HDMI-portar

• Trippel 4K-videoutgång via DP++ eller HDMI

• Universal dockningsstation ansluter till alla 
bärbara datorer med USB-C™ eller USB 3.0 via 
inkluderad USB-C™-kabel med kopplad USB-C- till 
USB 3.0-adapter

• Upp till 60 W ström till enheter anslutna via 
USB-C™ (eller USB 3.0 med K38310EU-delare)

• 3-i-1-kortläsare

• 4 x USB 3.0-portar som stödjer dataöverföring med 
hög hastighet (bak)

• 1 x USB 3.0 2.1A snabbladdningsport (fram)

• 1 USB-C 3.1 Gen 1 port för endast data

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 7 och 
macOS® 10.13

SD4700P USB-C™- och USB 3.0 
dubbel 2K-dockningsstation
K38240EU

• 1 x DisplayPort++ och 1 x HDMI-port

• Dubbel 2K-videoutgång via DP++ och HDMI

• Universal dockningsstation ansluter till alla 
bärbara datorer med USB-C™ eller USB 3.0 via 
inkluderad USB-C™-kabel med kopplad USB-C- till 
USB 3.0-adapter

• Upp till 60 W ström till enheter anslutna via 
USB-C™ (eller USB 3.0 med K38310EU-delare)

• 4 x USB 3.0-portar som stödjer dataöverföring med 
hög hastighet (bak)

• 1 x USB 3.0 2.1A snabbladdningsport (fram)

• 1 USB-C 3.1 Gen 1 port för endast data

• Gigabit Ethernet-port för anslutning med kabel

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 7 och 
macOS® 10.13

3.0

SD4750P USB-C™- och USB 3.0 
dubbel 4K-dockningsstation
K39105EU

• 2 x DisplayPort 1.2++ och 2 x HDMI-portar

• Dubbel 4K-videoutgång via DP 1.2++ eller HDMI

• Universal dockningsstation ansluter till alla 
bärbara datorer med USB-C™ eller USB 3.0 via 
inkluderad USB-C™-kabel med kopplad USB-C- till 
USB 3.0-adapter

• Upp till 85 W ström till enheter anslutna via 
USB-C™ (eller 60 W via USB 3.0 med K38310EU-
delare)

• 4 x USB 3.0-portar som stödjer dataöverföring med 
hög hastighet (bak)

• 1 x USB 3.0 2.1A snabbladdningsport (fram)

• 1 USB-C 3.1 Gen 1 port för endast data

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 7 och 
macOS® 10.13

3.0 3.0
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USB 3.0-dockningsstationer

60 W effektdelare för 
dockorna SD4900P, 
SD4750P och SD4700P
K38310EU

• Använder 60 W strömtillförsel 
från dockorna SD4900P/SD4750P/
SD4700P för att ladda bärbara 
datorer med stöd för USB 3.0 och 
20 V-uttag (20 V/60 W)

• 8 adaptrar, 1 m laptopkabel och 
0,5 m strömkabel

Effektkontakt Kensington Varumärke

1 A
De flesta 
bärbara 
datorer

2 C Dell
3 D1 Lenovo
4 H HP
5 I HP
6 G Acer
7 M Dell
8 O Asus

SD3500v USB 3.0  
Universal 
dockningsstation

SD3600 USB 3.0 
Universal 
dockningsstation

SD3650 USB 3.0  
Universal 
dockningsstation

• Dubbel 2K-videoutgång via HDMI 
och DVI

• DVI-till-VGA och DVI-till-HDMI-
adaptrar inklusive större 
bildskärmskompatibilitet

• Dataöverföring med superhastighet 
upp till 5 Gbps

• Gigabit-Ethernet-anslutning 
för kabelanslutet nätverk och 
internetåtkomst

• Audio 2.0 för förbättrat ljud

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 & 7 och macOS® 10.13

K33972EUK33991WW

• Dubbel 2K-videoutgång via HDMI 
och DVI

• DVI-till-VGA och DVI-till-HDMI-
adaptrar inklusive större 
bildskärmskompatibilitet

• 2 främre USB 3.0-portar (5 Gbps), 
4 bakre USB 2.0-portar för perifera 
tillbehör 

• Audio 2.0 för förbättrat ljud

• Kompatibel med VESA®-fästen 
(K34050WW och K33959WW)

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 & 7 och macOS® 10.13

K33997WW

• Dubbel 2K-videoutgång via HDMI 
och DisplayPort

• 4 x USB 3.0-portar (5 Gbps)

• 2 x USB 2.0-portar bak

• Uttag för hörlurar och mikrofoner 
och Gigabit-Ethernet-port

• Kompatibel med VESA®-fästen 
(K34050WW och K33959WW)

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 & 7 och macOS® 10.13

3.0 3.0 3.0
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Dockningsstation VESA®-
monteringsplatta

• Tillåter montering av en kompatibel 
dockningsstation på baksidan av en bildskärm

• Kompatibel med skärmar som har en VESA®-layout 
på endera 75 mm eller 100 mm.

K33959WW

Monteringsfäste för 
dockningsstation

• Maximera skrivbordsytan och minska 
kabeloredan på skrivbordet genom att montera 
dockningsstationen

• Justerbar klämma fästes enkelt i en båsvägg, ett 
monitorstativ eller en monitorarm, kanten på 
skrivbordet eller på en annan yta för maximal 
monteringsflexibilitet

• Kan monteras upp, ned, vänster eller höger för 
att anpassa sig till olika dockningsstationer och 
arbetsstationskonfigurationer

K34050WW

Kompatibla dockningsstationer

Thunderbolt™ 3 – SD2400T (K38390EU)

Thunderbolt™ 3/USB-C™ – SD5550T (K38131EU)    USB-C™ – SD4800P (K38249EU)

USB-C™/USB 3.0 – SD4900P (K36800EU), SD4700P (K38240EU)

USB 3.0 – SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)

Dockningsstation VESA®-fästen

Endast Kensington DockWorks™-programvara 
säkerställer bästa anslutning, prestanda och 

säkerhet för din Kensington-dockningsstation.

DockWorks™ övervakar nätverks- och 
enhetsanslutningar och speglar t.o.m. den 

bärbara datorns MAC-ID i dockningsstationen, 
vilket hjälper IT-administratörer att 

hålla säkerhetshotnivån låg och 
nätverksgenomströmningen hög. 

Perfekt för miljöer med flexibla skrivbordsplatser, 
läs mer på: 

www.kensington.com/dockworks
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USB-C™-videoadaptrar

USB-C™ till dubbel  
DisplayPort 1.2 videoadapter

• Stöd för upp till två 4K Ultra HD-bildskärmar 
vid 30 Hz

• Plug-and-play – inga drivrutiner behöver 
installeras (en USB-C™-port med stöd för Alt Mode 
krävs)

• Spegla varje bildskärm eller ha separat innehåll på 
varje bildskärm

• Flera bildskärmar bidrar till att öka produktiviteten 
genom att minska behovet av att navigera och 
växla mellan fönster

K38280WW

USB-C™ till dubbel  
HDMI 1.4 videoadapter

• Stöd för upp till två 4K Ultra HD-bildskärmar 
vid 30 Hz

• Plug-and-play – inga drivrutiner behöver 
installeras (en USB-C™-port med stöd för Alt Mode 
krävs)

• Spegla varje bildskärm eller ha separat innehåll på 
varje bildskärm

• Flera bildskärmar bidrar till att öka produktiviteten 
genom att minska behovet av att navigera och 
växla mellan fönster

K38286WW

USB-C™ till HDMI/ 
HD VGA-adaptrar
K33993WW | K33994WW

CV4000H USB-C™ 4K HDMI-adapter – Ultra HD-
upplösning vid 30 Hz – K33993WW

CV2000V USB-C™ HD VGA-adapter – Full HD-
upplösning – K33994WW

• Värdenheten måste ha stöd för DisplayPort™ Alt 
Mode via USB-C

• Utökat och speglat läge

• Thunderbolt™ 3-kompatibel

• Plug & Play-installation

• Kompatibel med Windows® 10 och 8.1; macOS® 
10.10 eller senare; Chrome OS™
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CA1000 USB-C™  
till USB-A-adapter

• USB 3.1 Gen 1-teknik för SuperSpeed-
dataöverföring och synkronisering 
i upp till 5 Gbps – 10x snabbare än 
USB 2.0

• Plug & Play-installation

• Gjuten kontakt av metallinjektion 
förhindrar att de böjs

• Kompatibel med Windows® 10 och 
8.1; macOS® 10.10 eller senare; 
Chrome OS™

K33992WW

USB-C™ till  
Ethernet-adaptrar

2,5 G Ethernet -adapter – K38285WW 

CA1100E Gigabit Ethernet-adapter – 
K33475WW

• En kabelansluten nätverksanslutning 
ger en säker anslutning till internet 
eller LAN via USB-C™

• Dataöverföringshastigheter på upp 
till 2,5 Gbps (K38235WW) eller 
1 Gbps (K33475WW)

• Inget behov för extern strömtillförsel 
med kompakt design perfekt för 
mobila användare

K38285WW | K33475WW

3.0

Videokablar

 Höghastighets-HDMI-kabel 
med Ethernet 1,8 m

K33020WW

DisplayPort 1.4 passiv 
dubbelriktad kabel 1,8 m

K33021WW

DisplayPort 1.2 till VGA passiv 
enkelriktad kabel 1,8 m

K33024WW 

DisplayPort 1.2 till HDMI passiv 
enkelriktad kabel 1,8 m

K33025WW

HDMI till DVI-D passiv 
dubbelriktad kabel 1,8 m

K33022WW

DisplayPort 1.1 till DVI-D passiv 
enkelriktad kabel 1,8 m

K33023WW

USB-C™ till Ethernet-adaptrarNYHET
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CH1000 USB-C™  
4-portars hubb
K39124EU

• Lägger till 2 x USB-C™- och 2 USB 
3.0 A-portar för enkel utökning av 
enheter

• USB 3.1 Gen 1-teknik för 
SuperSpeed-dataöverföring och 
synkronisering i upp till 5 Gbps 

• Plug & Play-installation 

• Kompakt design

• Hubben har inte stöd för 
strömtillförsel eller DisplayPort™ 
Alternate Mode

• Kompatibel med Windows® 10 och 
8.1; macOS® 10.13 eller senare; 
Chrome OS™

3.0

USB-C™- och USB 3.0-hubbar

UH7000C
USB 3.0 7-ports
laddningshubb

UH4000  
USB 3.0 4-ports hubb

• Lägger till 7 x USB 3.0-portar för 
enkel utökning av enheter

• USB 3.0 för datahastigheter upp till 
5 Gbps – 10x snabbare än USB 2.0

• 2 x 1,5 A-snabbladdning för mobiler 
och surfplattor när hubben är 
ansluten till ett uttag för extern 
strömtillförsel 

• 2 x BC 1.2-portar för USB-
batteriladdning

• Plug & Play-installation utan att 
nedladdning av drivrutin krävs

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.13 eller senare

K39123EUK39121EU

• Lägger till 4 x USB 3.0-portar för 
enkel utökning av enheter

• USB 3.0-teknik för 
överföringshastigheter på upp till 
5 Gbps – 10x snabbare än USB 2.0

• Plug & Play-installation 

• Kompakt design

• Ingen extern strömförsörjning krävs

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.13 eller senare

UH4000C
USB 3.0 4-ports
laddningshubb
K39122EU

• Lägger till 4 x USB 3.0-portar för 
enkel utökning av enheter

• USB 3.0 för datahastigheter upp till 
5 Gbps – 10x snabbare än USB 2.0

• 1 x 1,5 A-snabbladdning för mobiler 
och surfplattor när hubben är 
ansluten till ett uttag för extern 
strömtillförsel 

• 1 x BC 1.2-port för USB-
batteriladdning 

• Plug & Play-installation utan att 
nedladdning av drivrutin krävs

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.6 eller senare

3.03.0 3.0
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DisplayPort/  
Mini DisplayPort till 
HDMI 4K videoadapter

Mini DisplayPort 
till HDMI/VGA-
videoadaptrar

K33984WW | K33985WW

VP4000 DisplayPort till HDMI 4K 
videoadapter – K33984WW

VM4000 Mini DisplayPort till HDMI 
4K videoadapter – K33985WW 

• Aktiverar 4K-upplösning från en 
bärbar dator till en Ultra HD-
monitor, TV eller projektor utan 
behov av ett 4K-grafikkort

• Plug & Play-installation

• Baklänges kompatibel med 
1080p-skärmar

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.9 eller senare

K33986WW | K33987WW

VM2000 Mini DisplayPort till HDMI-
adapter – K33986WW

VM1000 Mini DisplayPort till VGA-
adapter – K33987WW

• Stöder Full HD 1920 x 
1200-upplösning

• Plug & Play-installation

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.9 eller senare

USB 3.0 Ethernet-adaptrar, USB 2.0-hubb och DisplayPort-adaptrar

USB 2.0 
4-portars hubb
K39120EU

• Lägger till 4 x USB 2.0-portar för 
enkel utökning av enheter

• Plug & Play-installation 

• Kompakt design

• Ingen extern strömförsörjning krävs

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.11 eller senare

• Lägger till Ethernet-port för 
kabelansluten internetanslutning

• Lägg till tre USB 3.0-portar för 
enhetsexpansion (K33982WW)

• Stödjer överföringshastigheter upp 
till 5 Gbps,

• Plug & Play-drift efter en 
engångsinstallation av drivrutinen

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8 och 7, macOS® 10.6 eller senare

USB 3.0 Ethernet-
LAN-adaptrar
K33981WW  |  K33982WW

UA0000E USB 3.0 Ethernet LAN-
adapter – K33981WW

UA3000E Ethernet LAN-adapter och 
3-ports hubb – K33982WW 

3.0
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Videoadaptrar och hubbar – kategoriöversikt 

USB-C™

K38285WW

1 x 2.5G 
Ethernet

K39124EU

2 x USB-A
2 x USB-C

USB 3.0

K33994WW

1 x VGA
1080p Full HD

K33981WW

1 x Ethernet

K33992WW

 1 x USB-A

K33982WW

1 x Ethernet
3 x USB 3.0

USB 2.0

K38286WW

2 x HDMI
4K Ultra HD

K39121EU

4 x USB 3.0

K33985WW

1 x HDMI 
4K Ultra HD

K38280WW

2 x DP 1.2
4K Ultra HD

K39123EU

7 x USB 3.0
Laddar

K33986WW

1 x HDMI

K33993WW

1 x HDMI 
4K Ultra HD

K39122EU

4 x USB 3.0
Laddar

K33987WW

1 x VGA

Mini 
DisplayPort

DisplayPort

K33475WW

1 x Ethernet

K39120EU

4 x USB 2.0

1 x HDMI 
4K Ultra HD

K33984WW
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Kensingtons presentatörer, styrkulor, möss och tangentbord är gjorda med komfort, 
effektivitet och produktivitet i åtanke. Tillsammans ger det en arbetsmiljö som helt 
enkelt är bättre.

Kontrollösningar
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Presenter Expert™ grön laser 
med markörkontroll

Med 8 Gb Micro SD-kort – K72427EU

Utan minne – K72426EU

• Växlingsbara presentation- och muslägen

• Grön laserpekare är 10x ljusare än standard röda 
pekare

• Intuitiva framåt-, bakåt- och blackout-
skärmkontroller

• Trådlös räckvidd upp till 45 m

• Kontrollerar PowerPoint® och Keynote®

• 128-bitars AES-kryptering ger en säker trådlös 
anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7 och 
macOS® 10.11 eller senare

K72427EU | K72426EU

Ultimate Presenter™
med virtuell pekare
K75233EU

• Tekniken med virtuell pekare låter pekaren synas 
på traditionella skärmar, ljusa LED-skärmar och 
smarttavlor

• Kompatibiliteten med nätmöten låter 
fjärranvändare se pekaren med verktyg som 
WebEx, Skype, JoinMe osv.

• KensingtonWorks™-programvaran tillåter 
anpassning av presentatörsknappar, pekarstorlek, 
-form och -hastighet

• 128-bitars AES-kryptering ger en säker trådlös 
anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7 och 
macOS® 10.10 eller senare

K75241EU

Trådlösa presentatörer

PowerPointer
fjärrkontroll för presentation

• Använder presentatörfunktioner redan inbyggda i 
PowerPoint, som digital laser och penna

• Virtuell laserpekare och penna går att se på alla 
bildskärmar, även via webbkonferenser

• Intuitiva kontroller som omfattar en större, konkav 
knapp fram och mindre, konvex knapp bak

• Ingen mjukvara behövs tack vare enkel Plug-and-
play via USB 3.0/2.0

• 128-bitars AES-kryptering ger en säker trådlös 
anslutning

• Kompatibel med PowerPoint® 2010 eller senare 
på Windows® och PowerPoint® version 16.09 eller 
senare på macOS®

AES-kryptering stöder GDPR-efterlevnad – besök www.kensington.com/aes för mer information
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Presenter Expert™  
med röd laser och 
markörkontroll
K72425EU

• Växlingsbara presentation- och 
muslägen

• Intuitiva röd laser-, framåt-, bakåt- 
och blackout-skärmkontroller

• Trådlös räckvidd upp till 45 m

• Kontrollerar PowerPoint® och 
Keynote®

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS® 10.11 eller senare

Trådlös presentatör 
med/utan röd laser
33374EU | K33373EU

Med röd laser – 33374EU

Utan laser – K33373EU

• Intuitiva framåt-, bakåt- och 
blackout-skärmkontroller

• 2.4 GHz trådlös USB-mottagare 
förhindrar störningar och lagrar i 
presentatören

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS®

AES-kryptering stöder GDPR-efterlevnad

AES (Advanced Encryption Standard) erbjuder kryptering från slutpunkt 
till slutpunkt för att säkerställa att data inte kan dekrypteras även om den 

snappas upp. Utan detta viktiga säkerhetslager är trådlösa enheter eller 
nätverk sårbara för utpressningstrojaner, botnät och andra cyberattacker. 

Kensington har åtagit sig att erbjuda företag kraftfulla lösningar som 
levererar säkerhet, uppkoppling och välbefinnande på arbetsplatsen. Därför 

stöder vi AES-krypteringsstandarden på en rad enheter.

AES-krypterade 
tangentbord

AES-krypterade 
möss

AES-krypterade 
presentatörer

AES-krypterad 
biometri

AES-krypterade 
låsningsdockor

Besök www.kensington.com/aes för mer information

*  AES-kryptering stöder 
GDPR-efterlevnad

AES-kryptering
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Trådlösa presentatörer – kategoriöversikt

PowerPointer 
fjärrkontroll för 

presentation

Ultimate 
Presenter™ med 
virtuell pekare

Presenter Expert™ 
grön laser med 
markörkontroll 

och minne

Presenter Expert™
grön laser med 
markörkontroll

Presenter Expert™  
med röd laser och 

markörkontroll

Trådlös 
presentatör med 

röd laser

Trådlöst
presentatör

Artikelkod K75241EU K75233EU K72427EU K72426EU K72425EU 33374EU K33373EU

Anslutning

AES-kryptering ü ü ü ü ü ü ü

Laser Virtuell Virtuell Grön Grön Röd Röd

Markörkontroll ü ü ü ü ü

Trådlöst omfång Upp till 15 m Upp till 20 m Upp till 45 m Upp till 45 m Upp till 45 m Upp till 20 m Upp till 20 m

Minne 8 Gb 8 Gb

Bärväska ü ü ü ü

Ambidextriös ü ü ü ü ü ü ü

Programmerbara knappar* ü   

Anpassningsbar markör* ü   

Laddningsbart batteri ü

2.4 GHz trådlös anslutning via USB-dongel * Via KensingtonWorks-program
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Expert Mouse® 
trådlös styrkula

• Prisvinnande skrollring låter dig skanna upp och 
ner för sidor med enkelhet 

• DiamondEye™ optisk spårningsteknik för utmärkt 
markörkontroll och -noggrannhet

• Avtagbart handledsstöd för ergonomisk komfort

• Trådlös anslutning via Bluetooth® 4.0 LE eller USB-
nanomottagare

• KensingtonWorks™-programvaran anpassar 
knappar, markörer och skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7 och 
macOS® 10.8 eller senare

K72359WW

Trådlösa styrkulor

Orbit® trådlös  
mobil styrkula

• Unik kapacitiv pekskrollring tillåter snabb och 
enkel navigering av webbplatser och dokument

• Nano trådlös USB-mottagare lagras i 
musbatterifacket under resor

• Trådlös 2.4 GHz-anslutning

• 128-bitars AES-kryptering ger en säker trådlös 
anslutning

• KensingtonWorks™-programvaran anpassar 
knappar, markörer och skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7 och 
macOS® 10.8 eller senare

K72352EU

Pro Fit® Ergo  
Vertical Wireless Trackball 
(vertikal trådlös styrkula)

• Ergonomisk design med en lutning på 60° och 
naturlig handskakningsposition för maximal 
komfort

• 34 mm stor tumkontrollerad styrkula med optisk 
spårning för jämn och korrekt markörkontroll

• 2.4 GHz trådlös anslutning – USB-mottagaren kan 
förvaras inuti styrkulan när den inte används

• Två trådlösa Bluetooth-anslutningar

• Tre DPI-inställningar: 400DPI, 400-800DPI och 
800-1500DPI

• KensingtonWorks™-programvaran anpassar 
knappar, markörer och skrollhastigheten

K75326WW

Anpassa styrkuleupplevelsen med KensingtonWorks – www.kensington.com/software
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Kabelanslutna styrkulor

Orbit®-styrkula 
med skrollring

Svart/blå kula – K72337EU

Vit/silverfärgad kula – K72500WW

• Rotera skrollringen runt styrkulan 
för klickfri skrollning

• Inkluderar handledsstöd för 
ytterligare komfort

• KensingtonWorks™-programvaran 
anpassar knappar, markörer och 
skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS® 10.8 eller senare

K72337EU  |  K72500WW

Orbit® optisk 
styrkula

• Kompakt design som tar mycket 
mindre plats än en mus

• Optisk spårningsteknologi ger 
förstklassig precision

• Ambidextriös design för vänster- 
eller högerhänta användare

• Plug & Play-installation

• KensingtonWorks™-programvaran 
anpassar knappar, markörer och 
skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS® 10.8 eller senare

64327EU

Expert Mouse® 
kabelansluten styrkula

• Prisvinnande skrollring låter dig 
skanna upp och ner för sidor med 
enkelhet 

• Stor 55 mm kula för maximal 
precision, kontroll och komfort

• DiamondEye™ optisk 
spårningsteknik för utmärkt 
markörkontroll och -noggrannhet

• Avtagbart handledsstöd

• KensingtonWorks™-programvaran 
anpassar knappar, markörer och 
skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS® 10.8 eller senare

64325

SlimBlade™ 
kabelansluten styrkula

• Elegant lågprofildesign

• Laserspårning för överlägsen 
precision

• Stor 55 mm kula för maximal 
precision, kontroll och komfort

• Ambidextriös design

• Plug & Play-installation

• KensingtonWorks™-programvaran 
anpassar knappar, markörer och 
skrollhastigheten

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS® 10.13 eller senare

K72327EU

Anpassa styrkuleupplevelsen med KensingtonWorks – www.kensington.com/software
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Pro Fit Elite® 
Vertical Wireless  
Trackball (vertikal 
trådlös styrkula)

Expert Mouse® 
trådlös 

styrkula

Orbit®  
trådlös mobil 

styrkula

SlimBlade™  
kabelansluten 

styrkula

Expert Mouse® 
kabelansluten 

styrkula

Orbit® 
kabelansluten 
styrkula med 

skrollring

Orbit®  
kabelansluten 
optisk styrkula

Artikelkod K75326WW K72359WW K72352EU K72327EU 64325
K72337EU 

K72500WW 64327EU

Trådlöst ü ü ü

Kabelanslutet ü ü ü ü

Anslutning USB USB USB USB

AES-kryptering ü

Kulstorlek 34 mm 55 mm 32 mm 55 mm 55 mm 40 mm 40 mm

Skrollring ü ü ü (Pek) ü ü

Knappar 10 4 2 4 4 2 2

Borttagbart 
handledsstöd ü ü ü

Ambidextriös ü ü ü ü ü ü

KensingtonWorks™ * ü ü ü ü ü ü ü

      Bluetooth®

Styrkulor – kategoriöversikt

TRÅDLÖST KABELANSLUTET

* Ladda ned KensingtonWorks™-mjukvaran på kensington.com/software2.4 GHz trådlös anslutning via USB-dongel
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Pro Fit® mobil mus 
med Bluetooth®

• Bluetooth®-anslutning sparar en värdefull USB-
port 

• 1000DPI-lasersensor ger spårning med high 
definition för förbättrad prestation 

• Bekväm design med två knappar och skrollhjul för 
vänster- eller högerhänta användare 

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7, macOS® 
10.9 eller senare

K72451WW

Pro Fit® Ergo  
trådlös mus

• Design godkänd av ergonom – håller handen så att 
bekvämligheten förbättras

• Layout med fem knappar, inklusive navigering 
framåt och bakåt

• Inbyggt handledsstöd och neutralt grepp

• Tyst klickning

• Växlingsbart 800/1200/1600DPI 

• 2.4 GHz och trådlös Bluetooth 4.0 LE anslutning

• 128-bitars AES-kryptering ger en säker trådlös 
anslutning

• Kompatibel med Windows®, macOS®, Chrome OS™ 
och Android

K75404EU

Trådlös mus

Pro Fit® Ergo vertikal 
trådlös mus

• Naturlig handskakningsposition håller 
handleden i en neutral position, vilket eliminerar 
mjukvävnadskompression

• Utökad läpp för lillfingret ger fullständigt stöd för 
mjukare, större muskelgruppsrörelse

• Skrollhjul, vänster-, höger-, framåt-, bakåt- och DPI-
knappar (800/1000/1200/1600)

• Plug-and-play 2.4 GHz nano-mottagare med 20 m 
trådlös räckvidd

• Indikator för lågt batteri

• Kompatibel med Windows®, macOS®, Chrome OS™ 
och Android

K75501EU

Använd med en musmatta med handledsstöd för maximal ergonomisk komfort – se sidan 110–114
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Trådlös mus

Pro Fit® trådlöst 
mus i full storlek
K72370EU

• Ergonomisk, högerhänt form med 
mjukt gummigrepp

• Dedikerad tumkontrollerad 
webbläsarnavigering bakåt och 
framåt 

• Upp till 1600 DPI optisk sensor 

• Klickbart skrollhjul 

• 2.4 GHz trådlös anslutning

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS®

Pro Fit® trådlös 
mobil mus

• Bekväm design med två knappar 
och skrollhjul för vänster- eller 
högerhänta användare 

• 1000DPI-lasersensor ger spårning 
med high definition för förbättrad 
prestation

• 2.4 GHz trådlös anslutning

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Plug & Play-installation

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7, macOS® 10.9 eller senare

K72452WW

ValuMouse™ trådlös
3-knappsmus

• Tyst klickning för tyst miljö 

• Ambidextriös design

• Optisk sensor med hög upplösning 
(1000 DPI)

• Uppsättning med tre knappar/
skrollhjul

• 2.4 GHz trådlös anslutning

• Plug & Play-installation med 
lagringsbar nano USB-mottagare

• Indikator för lågt batteri

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7, macOS® 10.9 eller senare

K72392EU 

Pro Fit® trådlös  
mellanstor mus
Olika färger

Svart – K72405EU 

Safirblå – K72421WW

Rubinröd – K72422WW

Grafitgrå – K72423WW 

Smaragdgrön – K72424WW

• Ergonomisk mellanstor design med 
klickbart skrollhjul

• Upp till 1600 DPI optisk sensor

• 2.4 GHz trådlös anslutning

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7 och macOS®

AES-kryptering stöder GDPR-efterlevnad – besök www.kensington.com/aes för mer information
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Kabelansluten mus

Pro Fit® kabelansluten
mellanstor mus

• Ergonomisk, högerhänt design med mjukt 
gummigrepp

• High definition (upp till 1600 DPI) optisk sensor ger 
jämn markörkontroll och precis spårning 

• Dedikerad tumkontrollerad webbläsarnavigering 
bakåt och framåt

• Klickbart skrollhjul

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7; macOS® 
10.9 eller senare; Chrome OS™

K72355EU

Pro Fit® kabelansluten
mus i full storlek

• Ergonomisk, högerhänt design med mjukt 
gummigrepp

• High definition (upp till 1600 DPI) optisk sensor 
ger jämn markörkontroll och precis spårning 

• Dedikerad tumkontrollerad webbläsarnavigering 
bakåt och framåt

• Klickbart skrollhjul

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7; macOS® 
10.9 eller senare; Chrome OS™

K72369EU

Pro Fit® Ergo  
ansluten mus

• Design godkänd av ergonom – håller handen så att 
bekvämligheten förbättras

• Layout med fem knappar, inklusive navigering 
framåt och bakåt

• Inbyggt handledsstöd och neutralt grepp

• Tyst klickning

• Växlingsbart 1000/1600/2400/3200 DPI

• Plug & Play-USB-installation

• Kompatibel med Windows®, macOS®, Chrome OS™ 
och Android

K75403EU

Använd med en musmatta med handledsstöd för maximal ergonomisk komfort – se sidan 110–114
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Kabelansluten mus

Pro Fit® infällbar  
mobil mus

• Infällbar USB-kabel förvaras i musen när den inte 
används 

• Avancerad blå optisk sensor spårar på fler ytor än 
standard optisk (1000DPI)

• Infällbar USB-kabel förlängs till 76 cm

• Klickbart skrollhjul som är perfekt för att gå 
igenom dokument snabbt

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7; macOS® 
10.9 eller senare; Chrome OS™

K72339EU

ValuMouse™ kabelansluten 
mus med 3 knappar

• Uppsättning med tre knappar/skrollhjul

• Tyst klickning, perfekt för tysta miljöer 

• Ambidextriös, konturerad form för vänster- eller 
högerhänta användare

• Optisk sensor med hög upplösning (1000 DPI) för 
responsiv kontroll

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7; macOS® 
10.9 eller senare; Chrome OS™

K72110EU

Mouse-in-a-Box®
kabelansluten mus

• Ambidextriös, konturerad form för vänster- eller 
högerhänta användare 

• Skrollhjul som är perfekt för att gå igenom 
dokument snabbt

• Responsiv och tillförlitlig optisk sensor på 800DPI

• Kabelansluten 1,8 m USB-kabel

• Storpack (x10)

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 8, 7; macOS® 
10.9 eller senare; Chrome OS™

K72356EU

Använd med en musmatta med handledsstöd för maximal ergonomisk komfort – se sidan 110–114
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Pro Fit® Vertical 
Ergo trådlös  

mus

Pro Fit® 
Ergo trådlös  

mus

Pro Fit® mobil mus 
med Bluetooth®

Pro Fit® trådlöst 
mobil mus

Pro Fit® trådlös 
mus i full storlek

Pro Fit® trådlös  
mellanstor mus

ValuMouse™ 
trådlös mus med 

3 knappar

Artikelkod K75501EU K75404EU K72451WW K72452WW K72370EU
K72405EU, 

K72421/2/3/4WW
K72392EU

Trådlöst ü ü ü ü ü ü ü

Anslutning

AES-kryptering ü ü ü ü

Spårning Optisk Optisk Optisk Optisk Optisk Optisk Optisk

DPI 800–1600 800/1200/1600 1000 1000 800/1200/1600 800/1200/1600 1000

Stil Ergo Ergo Mobil Mobil Full Mellanstor Mellanstor

Knappar 6 5 3 3 6 6 3

Ambidextriös ü ü ü

Design för höger hand* ü ü ü ü

Annan Bluetooth® 4.0 Bluetooth® 3.0 Klickbar skrollning
Tillgänglig i 

5 färger

Trådlösa möss – kategoriöversikt

* Ergonomisk design 2.4 GHz trådlös anslutning via USB-dongel
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Kabelanslutna möss – kategoriöversikt

Pro Fit® 
Ergo ansluten 

mus

Pro Fit® 
kabelansluten 

mus i full storlek

Pro Fit® 
kabelansluten 

mellanstor mus

Pro Fit® 
infällbar mus 

ValuMouse™ 
kabelansluten mus 

med 3 knappar

Mouse-in-a-Box®
kabelansluten mus

Artikelkod K75403EU K72369EU K72355EU K72339EU K72110EU K72356EU

Kabelanslutet ü ü ü ü ü ü

Anslutning USB USB USB USB USB USB

Spårning Optisk Optisk Optisk Optisk Optisk Optisk

DPI 1000–3200 800/1200/1600 800/1200/1600 1000 1000 800

Stil Ergo Full Mellanstor Mobil Mellanstor Full 

Knappar 5 5 5 3 3 3

Ambidextriös ü ü ü

Design för höger hand* ü ü ü

Kabellängd 1,8 m 1,8 m 1,8 m 0,76 m 1,5 m 1,8 m

Annan Tyst klickning Klickbar skrollning Klickbar skrollning Infällbar kabel Tysta klickknappar

* Ergonomisk design
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Tangentbord

Advance Fit™ smalt 
tangentbord i full 
storlek

• Slät profil med tysta 
premiumtangenter, bara 16,7 mm 
hög

• Sex rader med tangenter, en 
numerisk knappsats och 30° lutning 
ger en idealisk layout

• One touch-multimediatangenter 
ger direkt åtkomst till populära 
funktioner 

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7, macOS® 10.6 eller senare

K72357DE/ES/FR/IT/UK/WW

ValuKeyboard

Finns även som 1500109AB, BE, DE, 
ES, FR, IT, NL, PN, PT

• Spillsäkert tangentbord motstår 
kaffe, vatten, läsk och andra vätskor

• Känseltangenter för utomordentlig 
komfort 

• 1,5 m USB-anslutning med kabel

• Kompatibel med Windows® 10, 
8.1, 8, 7; macOS® 10.9 eller senare; 
Chrome OS™

1500109 (UK engelska)

Finns även som K75230BE, DE, ES, FR, 
IT, PN, US och K75235AB

• Tangentbord med låg profil i full 
storlek med multimediatangenter

• Ambidextriös mus med 1200 DPI 
optisk sensor

• 2,4 GHz USB-mottagare ger trådlös 
anslutning upp till 10 m

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Spillsäkert tangentbord

• Kompatibel med Windows® 10, 
8.1, 8, 7

K75230UK (UK engelska)

Pro Fit® låg profil 
trådlöst set för 
stationära datorer

Advance Fit™ smalt 
trådlöst tangentbord

• Slät profil med tysta 
premiumtangenter, bara 16,7 mm 
hög

• Sex rader med tangenter, en 
numerisk knappsats och 30° lutning 
ger en idealisk layout

• One touch-multimediatangenter 
ger direkt åtkomst till populära 
funktioner 

• Trådlös anslutning med en räckvidd 
på upp till 10 m

• 128-bitars AES-kryptering ger en 
säker trådlös anslutning

• Kompatibel med Windows® 10, 8.1, 
8, 7, macOS® 10.6 eller senare

K72344DE/FR/PN/UK/WW

AES-kryptering stöder GDPR-efterlevnad – besök www.kensington.com/aes för mer information



Kontrollösn
in

gar 

83

Tangentbord – kategoriöversikt

Advance Fit™ 
Trådlöst tunt tangentbord

Advance Fit™ 
smalt tangentbord i full storlek

ValuKeyboard
Pro Fit® trådlöst set med  

låg profil för stationära datorer

Artikelkod K72344.. K72357.. 1500109* K75230..

Tillgänglighet DE/FR/PN/UK/WW DE/ES/FR/IT/UK/WW AB/BE/DE/ES/FR/IT/NL/PN/PT BE/DE/ES/FR/IT/PN/UK/US

Tangentbordsfunktioner

Kabelanslutet ü ü

Trådlöst

AES-kryptering ü ü

Tangentbord i full storlek ü ü ü ü

Design med låg profil ü ü ü

Multimediatangenter ü ü ü

Höjdjusterbara fötter ü ü ü

Kabellängd 2 m 1,5 m

Musfunktioner

Spårning Optisk

Knappar 3

Musstorlek Mellanstor

2.4 GHz trådlös anslutning via USB-dongel * 1500109 – layout för Storbritannien (inget artikelnummersuffix)
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Kensington-väskor och -fodral gör det lätt att bära alla dina enheter och tillbehör. 
Våra väskor och fodral är utformade för att passa dina enheter, din stil, dina behov, 
dina säkerhetspreferenser och viktigast av allt, dig.
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Se sidan 92 för specifikationer

K60382EUK60381EU K60383EU

Contour™ 2.0 17” Pro 
ryggsäck för bärbar dator

Contour™ 2.0 15,6”  
Businessryggsäck för bärbar dator

Contour™ 2.0 14” Executive 
ryggsäck för bärbar dator

• För 17” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• Värmeavledande bakdel som omsluter kroppen 
och flyttar vikten så att den ligger närmare 
gravitationscentrum (vid korrekt användning)

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 394 x 495 x 242 mm

• Max. storlek på bärbar dator 300 x 419 x 40 mm

• Volym: 29 liter

• Vikt: 1,2 kg 

• För 15,6” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• Värmeavledande bakdel som omsluter kroppen 
och flyttar vikten så att den ligger närmare 
gravitationscentrum (vid korrekt användning)

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 368 x 470 x 235 mm

• Max. storlek på bärbar dator 290 x 390 x 40 mm

• Volym: 27,5 liter

• Vikt: 1,1 kg 

• För 14” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• Värmeavledande bakdel som omsluter kroppen 
och flyttar vikten så att den ligger närmare 
gravitationscentrum (vid korrekt användning)

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 356 x 445 x 178 mm

• Max. storlek på bärbar dator 270 x 360 x 25 mm

• Volym: 19,5 liter

• Vikt: 0,9 kg 

Contour™ 2.0 ryggsäckar
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Contour™ 2.0 17” Pro  
portfölj för bärbar dator

Contour™ 2.0 15,6”  
Businessportfölj för bärbar dator

Contour™ 2.0 14” Executive 
portfölj för bärbar dator

• För 17” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• En konturerad panel skiftar vikten närmare 
gravitationscentrum, med specialplacerade fickor 
för jämn viktfördelning

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 490 x 451 x 159 mm

• Max. storlek på bärbar dator 300 x 419 x 40 mm

• Volym: 15,8 liter

• Vikt: 1,5 kg 

K60386EUK60387EU K60388EU

• För 15,6” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• En konturerad panel skiftar vikten närmare 
gravitationscentrum, med specialplacerade fickor 
för jämn viktfördelning

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 465 x 420 x 152 mm

• Max. storlek på bärbar dator 290 x 390 x 40 mm

• Volym: 10,5 liter

• Vikt: 1,4 kg 

• För 14” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• En konturerad panel skiftar vikten närmare 
gravitationscentrum, med specialplacerade fickor 
för jämn viktfördelning

• Datorsäkerhetsfack med punkteringsskyddat 
låsbart blixtlås och stötskydd

• RFID säkerhetsficka skyddar kort mot skanning

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 420 x 394 x 76 mm

• Max. storlek på bärbar dator 270 x 360 x 25 mm

• Volym: 6,3 liter

• Vikt: 0,8 kg 

Se sidan 93 för specifikationer

Contour™ 2.0 portföljer
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Se sidan 94 för specifikationer

K60385WWK60384WW K60380WW

Contour™ 2.0 17”Pro 
övernattningsväska med fyra hjul

Contour™ 2.0 17” väska med två 
hjul för bärbara datorer

Contour™ 2.0 15,6” Executive 
Balance väska med fyra hjul

• För kläder, 17” bärbar dator, 9,7” surfplatta och 
flera dokument

• Ergonomisk design – konturerad panel som flyttar 
vikten närmare gravitationscentrum (vid korrekta 
lyft)

• Rullväskor med fyra hjul som rör sig i alla riktningar 
är lättare att förflytta

• Sticksäker dragkedja med lås

• Fack för bärbar dator med stötskydd

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 355 x 560 x 215 mm

• Max. storlek på bärbar dator 420 x 275 x 38 mm

• Volym: 23,1 liter

• Vikt: 3,3 kg 

• För 17” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• Ergonomisk design – konturerad panel som flyttar 
vikten närmare gravitationscentrum (vid korrekta 
lyft)

• Sticksäker dragkedja med lås

• Fack för bärbar dator med stötskydd

• Stoppade bärhandtag

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 450 x 420 x 230 mm

• Max. storlek på bärbar dator 420 x 300 x 40 mm

• Volym: 22,5 liter

• Vikt: 3,2 kg 

• För 15,6” bärbar dator, 9,7” surfplatta och flera 
dokument

• Ergonomisk design – konturerad panel som flyttar 
vikten närmare gravitationscentrum (vid korrekta 
lyft)

• Ser ut och känns som en tote-bag

• Rullväskor med hjul som rör sig i alla riktningar är 
lättare att förflytta

• Sticksäker dragkedja med lås

• Fack för bärbar dator med stötskydd

• Vattenbeständig 1680D polyester 

• Yttre dimensioner 445 x 430 x 200 mm

• Max. storlek på bärbar dator 385 x 270 x 40 mm

• Volym: 22 liter

• Vikt: 2,8 kg 

Contour™ 2.0 väskor med två eller fyra hjul



89

Väskor och
 fodral

Triple Trek™, Contour™ och SecureTrek™ väskor

• För 13,3” ultrabook och tillbehör 

• Vadderade axelremmar

• Flera tillbehörsfickor 

• Hård tålig 1680D-polyester

• Blixtlås med reflexer för synlighet på natten 

• Yttre dimensioner: 290 x 140 x 395 mm

• Max. datorstorlek 330 x 230 x 25 mm

• Volym: 12 liter 

• Vikt: 0,6 kg 

K62591EU

Triple Trek™ 13,3”
Ultrabook-ryggsäck

Se sidan 92–94 för specifikationer

Contour™ 15,6”
ryggsäck för bärbar dator
1500234 

Contour™ 17” 
Toppmatad datorväska
62340 

Contour™ 15,6”
Toppmatad datorväska
62220 

Contour™ 17” övernattningsväska 
med hjul för bärbar dator
62903

Contour™ 17”
rullväska för bärbar dator
62348

SecureTrek™ 17” övernattnings-
ryggsäck för bärbar dator
K98618WW 

SecureTrek™ 15,6”
ryggsäck för bärbar dator
K98617WW 

SecureTrek™ 15,6” 
datorväska
K98616WW 

SecureTrek™ 17”
övernattningsväska med hjul
K98620WW
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Bärbaraväskor

SP100 15,4” 
klassisk rullväska

• För 15,4” bärbar dator, flera 
dokument och tillbehör 

• Kabinstorlek 

• Tåligt dubbelt handtag 

• Tillbehörsfickor med enkel åtkomst 

• 1680D polyester

• Yttre dimensioner: 430 x 200 x 
500 mm

• Max. datorstorlek 365 x 270 x 
40 mm

• Volym: 20 liter

• Vikt: 2,5 kg

K62565EU

SP80 15,6” Delux 
toppmatad datorväska

• För 15,6” bärbar dator och flera 
dokument

• Vadderade handtag

• 1680D polyester

• Yttre dimensioner: 420 x 100 x 
350 mm

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm

• Volym: 5 liter

• Vikt: 0,99 kg

K62564EU

SP40 15,6” & SP45 17” 
klassisk väska

• För bärbar dator och flera dokument

• Hård tålig polyester

SP40 – 15,6” – K62563EU 

• För bärbara datorer 15,6” 

• Yttre dimensioner: 420 x 90 x 
340 mm 

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm 

• Vikt: 0,9 kg 

SP45 – 17” – K62568US 

• För bärbara datorer 17” 

• Yttre dimensioner: 450 x 100 x 
360 mm 

• Max. datorstorlek 420 x 275 x 
38 mm 

• Vikt: 0,94 kg

K62563EU | K62568US

SP25 15,6” ryggsäck  
för bärbar dator

• För 15,6” bärbar dator och tillbehör

• Lätta vadderade axelremmar

• Hård tålig polyester

• Yttre dimensioner: 318 x 197 x 
489 mm

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm

• Volym: 8 liter

• Vikt: 0,75 kg

K63207EU

Se sidan 92–94 för specifikationer
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Bärbaraväskor och fodral

SP30 15,6” 
standardväska

• För 15,6” bärbar dator och flera 
dokument

• Tillbehörsfickor med enkel åtkomst

• Hård tålig polyester

• Yttre dimensioner: 420 x 80 x 
350 mm

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm

• Vikt: 0,75 kg

K62560EU

SP10 15,6” & SP17 17” 
klassiskt fodral

• Hård tålig polyester

• För bärbar dator och flera dokument

SP10 – 15,6” – K62562EU 

• För bärbara datorer 15,6” 

• Yttre dimensioner: 400 x 55 x 
300 mm

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm

• Vikt: 0,45 kg 

SP17 – 17” – K62567US

• För bärbara datorer 17” 

• Yttre dimensioner: 440 x 70 x 
340 mm

• Max. datorstorlek 420 x 275 x 
38 mm

• Vikt: 0,48 kg

K62562EU | K62567US

SP12 12” & SP15 15,6” 
Neoprenfodral

• Neoprenfodral

• För bärbar dator och flera dokument 

SP12 – 12” – K62569US

• För 12” ultrabooks 

• Yttre dimensioner: 340 x 80 x 
270 mm 

• Max. datorstorlek 310 x 250 x 
50 mm

• Vikt: 0,3 kg 

SP15 – 15,6” – K62561EU

• För bärbara datorer 15,6” 

• Yttre dimensioner: 400 x 60 x 
350 mm 

• Max. datorstorlek 385 x 270 x 
40 mm

• Vikt: 0,35 kg 

K62569US | K62561EU

11” & 13,3”  
Universalfodral

• Neoprenfodral

• Mjuk fleeceinsida

• Tillbehörsficka

11” – K62609WW

• Yttre dimensioner: 330 x 32 x 
229 mm 

• Max. datorstorlek 305 x 210 x 
25 mm

• Vikt: 0,2 kg 

13,3” – K62610WW

• Yttre dimensioner: 375 x 32 x 
260 mm 

• Max. datorstorlek 330 x 230 x 
25 mm

• Vikt: 0,25 kg 

K62609WW | K62610WW

Se sidan 94 för specifikationer
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Ryggsäckar – kategoriöversikt 

Ryggsäckar

Contour™ 2.0 17” 
Pro ryggsäck för bärbar dator

Contour™ 2.0 15,6”  
Businessryggsäck för bärbar dator

Contour™ 2.0 14” 
Pro Executive ryggsäck

Contour™ 15,6” 
ryggsäck för bärbar dator

Artikelkod K60381EU K60382EU K60383EU 1500234

Max. skärmstorlek (tum) 17” 15,6” 14” 15,6”

Max. datorstorlek (bdh) 300 x 419 x 40 mm 290 x 390 x 40 mm 270 x 360 x 25 mm 385 x 270 x 40 mm

Tyg 1680D polyester 1680D polyester 1680D polyester 1680D polyester

Yttre dimensioner (bdh) mm 394 x 495 x 242 mm 368 x 470 x 235 mm 356 x 445 x 178 mm 365 x 300 x 500 mm

Vikt kg 1,2 kg 1,1 kg 0,9 kg 1,4 kg

Volym liter 29 liter 27,5 liter 19,5 liter 25 liter

SecureTrek™ 17” 
övernattningsryggsäck

SecureTrek™ 15,6” 
ryggsäck för bärbar dator

Triple Trek™ 13,3” 
Ultrabook-ryggsäck

Enkelt bärbar SP25 
15.6”-datorryggsäck

Artikelkod K98618WW K98617WW K62591EU K63207EU

Max. skärmstorlek (tum) 17” 15,6” 13,3” 15,6”

Max. datorstorlek (bdh) 420 x 275 x 38 mm 385 x 270 x 40 mm 330 x 230 x 25 mm 385 x 270 x 40 mm

Tyg 1680D polyestertwill 1680D polyestertwill 1680D Poly 600D Poly

Yttre dimensioner (bdh) mm 320 x 230 x 480 mm 320 x 170 x 470 mm 290 x 140 x 395 mm 318 x 197 x 489 mm

Vikt kg 1,7 kg 1,4 kg 0,6 kg 0,75 kg

Volym liter 28 liter 20 liter 12 liter 8 liter
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Contour™ 2.0 17” 
Pro portfölj för bärbar dator

Contour™ 2.0 15,6” 
Businessportfölj för bärbar dator

Contour™ 2.0 14” 
Executive portfölj för bärbar dator

Contour™ 17” 
Toppmatad datorväska

Artikelkod K60387EU K60386EU K60388EU 62340

Max. skärmstorlek (tum) 17” 15,6” 14” 17”

Max. datorstorlek (bdh) 300 x 419 x 40 mm 290 x 390 x 40 mm 270 x 360 x 25 mm 420 x 275 x 38 mm

Tyg 1680D polyester 1680D polyester 1680D polyester 1680D polyester

Yttre dimensioner (bdh) 490 x 451 x 159 mm 465 x 420 x 152 mm 420 x 394 x 76 mm 430 x 200 x 350 mm

Vikt 1,5 kg 1,4 kg 0,8 kg 1,8 kg

Volym 15,8 liter 10,5 liter 6,3 liter 17 liter

Toppmatade väskor

Contour™ 15,6”  
toppmatad datorväska

SecureTrek™  
15,6” laptopfodral

Enkelt bärbar SP80  
15,6” deluxväska

Enkelt bärbar SP45 
17” klassisk väska

Enkelt bärbar SP40  
15,6” klassisk väska

Artikelkod 62220 K98616WW K62564EU K62568US K62563EU

Max. skärmstorlek (tum) 15,6” 15,6” 15,6” 17” 15,6”

Max. datorstorlek (bdh) 385 x 270 x 40 mm 385 x 270 x 40 mm 385 x 270 x 40 mm 420 x 275 x 38 mm 385 x 270 x 40 mm

Tyg 1680D polyester 1680D polyestertwill 1680D polyester 420D polyester 420D polyester

Yttre dimensioner (bdh) 420 x 200 x 330 mm 428 x 185 x 318 mm 420 x 100 x 350 mm 450 x 100 x 360 mm 420 x 90 x 340 mm

Vikt 1,6 kg 1,45 kg 0,99 kg 0,94 kg 0,9 kg

Volym 15 liter 14 liter 5 liter 5 liter 5 liter

Portföljer och topplastade väskor – kategoriöversikt 
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Rullväskor och fodral – kategoriöversikt 

Contour™ 2.0 17”  
övernattningsväska 

med fyra hjul

Contour™ 2.0 17”  
rullväska med två 

hjul för bärbar dator

Contour™ 2.0 15.6”  
rullväska med fyra 

hjul för bärbar dator

Contour™ 17”  
övernattningsväska 

med två hjul

Contour™ 17”  
rullväska med två 

hjul för bärbar 
dator

SecureTrek™ 17”  
övernattningsväska 

med två hjul

SP100 15,4” 
klassisk rullväska

Artikelkod K60384WW K60385WW K60380WW 62903 62348 K98620WW K62565EU

Max. skärmstorlek (tum) 17” 17” 15,6” 17” 17” 17” 15,4”

Max. datorstorlek (bdh) mm 420 x 275 x 38 420 x 300 x 40 385 x 270 x 40 420 x 275 x 38 420 x 275 x 38 420 x 275 x 38 365 x 270 x 40

Tyg 1680D Poly 1680D Poly 1680D Poly 1680D Poly 1680D Poly 1680D polytwill 1680D Poly

Yttre dimensioner (bdh) mm 355 x 560 x 215 450 x 420 x 230 445 x 430 x 200 400 x 230 x 500 465 x 230 x 360 320 x 230 x 480 430 x 200 x 500

Vikt 3,3 kg 3,2 kg 2,8 kg 3,4 kg 3,2 kg 3,7 kg 2,5 kg

Volym 23,1 liter 22,5 liter 22 liter 31 liter 18 liter 28 liter 20 liter

SP30 15,6” 
standard väska

SP17 17” klassiskt 
fodral

SP10 15,6” 
klassiskt fodral

SP15 15,6” 
neoprenfodral

SP12 12” 
neoprenfodral

13,3” Universalt 
fodral

11” Universalt 
fodral

Artikelkod K62560EU K62567US K62562EU K62561EU K62569US K62610WW K62609WW

Max. skärmstorlek (tum) 15,6” 17” 15,6” 15,6” 12” 13,3” 11”

Max. datorstorlek (bdh) 385 x 270 x 40 mm
420 x 275 x 

38 mm
385 x 270 x 

40 mm
385 x 270 x 

40 mm
310 x 250 x 

50 mm
330 x 230 x 

25 mm
305 x 210 x 

25 mm

Tyg 600D Poly 600D Poly 600D Poly Neopren Neopren Neopren Neopren

Yttre dimensioner (bdh) 420 x 80 x 350 mm 
440 x 70 x 
340 mm

400 x 55 x 
300 mm

400 x 60 x 
350 mm

340 x 80 x 
270 mm

375 x 32 x 
260 mm

330 x 32 x 
229 mm

Fodral

Rullväskor
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Robusta fodral till Surface™ Pro och Surface™ Go

BlackBelt™ robust fodral för  
Surface™ Pro och Surface™ Go

För Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) och 4 – K97951WW

För Surface™ Go – K97454EU

• MIL-STD-810G stötskydd 

• Designed for Surface – utformat i samarbete med Microsoft för 
bästa kvalitet, form, passform och funktion

• Kompatibelt med Kensingtons Surface™ Pro/Go-lås med nyckel (K62044WW) 
och kombination (K66301EU)

• Självjusterande handrem i silikon

• Kom åt stativ och alla portar med enkel och bekväm användning av 
originalfodral

• Hållare och band för penna

K97951WW | K97454EU

BlackBelt™ robust fodral för Surface™ Pro och 
Surface™ Go med integrerad smart card-läsare

För Surface™ Pro 7, 6, 5 (2017) och 4 – K97550WW

För Surface™ Go – K97320WW

• Smart card-läsare med stöd för klass A, B och C som uppfyller FIPS 201, för enkel 
åtkomst till enheten och nätverk

• MIL-STD-810G stötskydd 

• Designed for Surface – utformat i samarbete med Microsoft för bästa kvalitet, 
form, passform och funktion

• Kompatibelt med Kensingtons Surface™ Pro/Go-lås med nyckel (K62044WW) 
och kombination (K66301EU)

• Självjusterande handrem i silikon

• Kom åt stativ och alla portar med enkel och bekväm användning av originalfodral

K97550WW | K97320WW
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Att arbeta ska vara som att leva. Kensingtons produkter för hälsa och välbefinnande 
hjälper till att öka komforten på arbetsplatsen. Varje lösning är enkel att installera 
och utformad för att hålla dig frisk och produktiv.

Hälsa och välbefinnande
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Fit for Work
Fit for Life™

Nacke RyggHandledFot

Alla verksamheter är beroende av sina anställda och smarta företag ser till 

att de mår bra. Kensington-serien med ergonomiska produkter är designad 

för att tillhandahålla en lösning för kroppens alla områden. Vårt unika 

SmartFit®-system betyder att det bästa alternativet nu är det enklaste. 

Enkel storleksbestämning och justering betyder att du alltid hittar den rätta 

lösningen för hela ditt team.

Varje SmartFit®-produkt har en färgkodad 
justering för optimal passning. Mät din 
hand med den medföljande mallen och 
fastställ din färg för SmartFit®-komfort. 

Justera sedan din SmartFit®-produkt för att 
passa dig.
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Stolt medlem av FIRA

Om Furniture Industry Research Association
Research Association är ett centrum för teknisk kunskap inom möbelbranschen som erbjuder 

hela distributionskedjan viktig teknisk support.

Kensington är stolta över att arbeta med FIRA för att säkerställa att våra produkter överträffar minimikraven i relevanta standarder

Om FIRA International 
FIRA International (en del av Element Group) fokuserar på att erbjuda möbelbranschen ett 

omfattande utbud av oberoende tester, certifieringar och rådgivningstjänster.

Ergonomerna på FIRA arbetar med företag för att bedöma om produkter är lämpliga för 

användning och utvärdera deras ergonomiska egenskaper, för att säkerställa att de är lämpliga 

för syftena och följer brittiska och europeiska standarder.

Denna logotyp visar att produkten den gäller följer europeiska och internationella 

ergonomistandarder för VDU-arbetsstationer: EN ISO 9241-5: Ergonomiska krav för kontorsarbete 

med visuella displayterminaler (VDT): del 5: 1999, krav på arbetsstationslayout och hållning.



Monitorarmar

SmartFit® engrepps monitorarmar
K55470EU (enkel) | K55471EU (dubbel)

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk höjdpositionering med vetenskapligt 
bevisad forskning – se sidan 98

• Engrepps justerbar arm med inbyggd gasfjädring underlättar höjdjustering

• 180° svängning och 180° monitorrotation, ±90° monitorlutning 

• Bildskärmen kan flyttas uppåt (179–505 mm), nedåt, framåt och bakåt för 
fullständig rörelseartikulering

• Snabbupplåsande avtagbar VESA®-platta (VESA® 75/100) för platta eller böjda 
bildskärmar på 13–32”, max 9 kg/20 lbs per arm

• Kabelhanteringssystem håller ordning på bildskärmskablarna, för en mer 
välstädad arbetsyta

• Testat för att uppfylla prestanda- och säkerhetsstandarderna ANSI/BIFMA

Monitorarmar är ett av många ergonomiska tillbehör för skrivbordet 

som är populära på arbetsplatser. De har blivit mycket populära 

eftersom de ger en mer hälsosam och bekväm hållning, bättre 

produktivitet och är enkla att justera.

Varför använda en monitorarm?

Hitta din bekvämaste 
och mest ergonomiska 

arbetsställning

Städa upp, organisera 
och optimera din 

arbetsyta

Öka din produktivitet

www.kensington.com/one-touch
Läs mer:

100
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Monitorarmar

SmartFit® Ergo 
enkel monitorarm

SmartFit® Ergo 
enkel utökad monitorarm

SmartFit® Ergo 
dubbel utökad monitorarm

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Stolphöjd 443 mm

• +90° svängning och +180° monitorrotation,  
±45° monitorlutning 

• Snabbupplåsande avtagbar VESA®-platta 
(VESA® 75/100) för bildskärmar upp till 32”, max 
8 kg/17,6 lbs

• Kabelhanteringssystem håller ordning på 
bildskärmskablarna, för en mer välstädad arbetsyta

• Skrivbordsklämma och genomföring som 
installationsalternativ

K55408WWK55411WW K55409WW

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Armförlängning på 283 mm, stolphöjd 443 mm

• +90° svängning och +180° monitorrotation,  
±45° monitorlutning 

• Snabbupplåsande avtagbar VESA®-platta 
(VESA® 75/100) för bildskärmar upp till 32”, max 
8 kg/17,6 lbs

• Kabelhanteringssystem håller ordning på 
bildskärmskablarna, för en mer välstädad arbetsyta

• Skrivbordsklämma och genomföring som 
installationsalternativ

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Armförlängning på 399 mm, stolphöjd 443 mm

• +90° svängning och +180° monitorrotation,  
±45° monitorlutning 

• Snabbupplåsande avtagbar VESA®-platta 
(VESA® 75/100) för bildskärmar upp till 32”, max 
8 kg/17,6 lbs per arm

• Kabelhanteringssystem håller ordning på 
bildskärmskablarna, för en mer välstädad arbetsyta

• Skrivbordsklämma och genomföring som 
installationsalternativ
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Lösningar för sittande/stående

K52804WW

SmartFit® sitt-/ståbord

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk höjdpositionering 
med vetenskapligt bevisad forskning – se sidan 98

• Att variera mellan sittande och stående bränner 
kalorier, förbättrar energinivåerna och främjar 
muskelaktivitet

• Huvudbordets yta (900 x 530 mm) har plats för dubbla 
skärmar, dokument och andra tillbehör för stationära 
datorer

• Integrerad tangentbords- och musskiva

Anti-trötthetsmatta

• Ergonomiskt utvecklad för att stimulera 
blodcirkulation och reducera trötthet i ben, rygg 
och fötter 

• Patenterat gummerat gelskum, enkelt att rengöra, 
vatten- och oljebeständig yta 

• Perfekt för användning med sittande/stående 
skrivbord (K52804WW) 

• NFSI-certifierad glidskyddsyta 

• ADA-förenlig slipad kant är fallbeständig och ger 
en 20°-ig vinkel som kontorsstolen kan rulla på 

• Storlek: 900 x 500 x 17 mm

K55401WW
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WellView™ monitorstativ

CoolView™ Wellness 
monitorstativ med krivbordsfläkt

• Luftflödessystem med två fläktar ger ett milt 
luftflöde med två hastigheter, optimala indirekta 
blåsvinklar och låg ljudvolym (<37 dBA)

• Bärbar fläkt kan tas bort och användas som en 
fristående skrivbordsfläkt i andra utrymmen

• Ergonomisk design främjar en hälsosam hållning 
och optimerar komfort för nacke och axlar 

• Snyggt och rejält stöd för bildskärmar och allt-i-
ett-dator upp till 27” (maxbelastning: 90,7 kg)

• USB-driven fläkt ansluts enkelt till en USB-port på 
en dockningsstation, bärbar dator, powerbank eller 
mobil USB-strömadapter

K55855EU

FreshView™ Wellness 
monitorstativ med luftrenare

WarmView™ Wellness 
monitorstativ med keramisk 
värmare

K55460EU K55464EU

• 3-i-1-luftreningssystem som är ozonfritt använder 
ett förfilter och ett HEPA 11-filter för att ta bort 
95 % av vanliga föroreningar

• Bärbar luftrenare kan tas bort och användas som 
fristående enhet

• Ergonomisk design främjar en hälsosam hållning 
och optimerar komfort för nacke och axlar 

• Snyggt och rejält stöd för bildskärmar och allt-i-
ett-dator upp till 27” (maxbelastning: 90,7 kg)

• USB-driven luftrenare ansluts enkelt till en 
USB-port på en dockningsstation, bärbar dator, 
powerbank eller mobil USB-strömadapter

• Även tillgänglig: FreshView™ fristående luftrenare 
för skrivbord (K55462EU) och ersättningskit för 
luftrenare (K55463EU)

• 250 W keramisk värmare som kan tas loss och 
användas som en fristående personlig värmare. 
Den erbjuder fläktdriven värme för skrivbordsytor 
på upp till 1,1 m3

• Ergonomisk design främjar en hälsosam hållning 
och optimerar komfort för nacke och axlar 

• Snyggt och rejält stöd för bildskärmar och allt-i-
ett-dator upp till 27” (maxbelastning: 90,7 kg)

• Certifierat 10-punkters säkerhetssystem, 
inklusive automatisk timer för avstängning, 
överhettnings- och överströmsskydd med termisk 
avstängningssäkring

• Även tillgänglig: WarmView™ fristående 
skrivbordsvärmare (K55465EU)
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SmartFit® extrabrett 
höjdjusterbart monitorstativ

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Placerar monitorn i linje med användarens ögon 
för att främja en hälsosam hållning och optimera 
komfort för ögon, nacke och axlar

• Bred universal plattformsdesign passar alla 
monitorer upp till 27” och 18 kg

• Förvara tangentbordet och den bärbara datorn 
under

K52797WW

Monitorstativ

Extra brett 
monitorstativ

• Placerar monitorn i linje med användarens ögon 
för att främja en hälsosam hållning och optimera 
komfort för ögon, nacke och axlar

• Extra bred universal plattformsdesign passar alla 
monitorer upp till 32” och 20 kg

• Extra bred design så att tangentbord i full storlek, 
en bärbar dator och tillbehör kan förvaras under 
det 

• Enkel installation, inga extra verktyg krävs

K55726EU

SmartFit® monitorstativ 
med låda

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Placerar monitorn i linje med användarens ögon 
för att främja en hälsosam hållning och optimera 
komfort för ögon, nacke och axlar

• Tre inställningar för höjdjustering

• Låda i A4-storlek ger gott om plats för 
skrivbordstillbehör

• Bred universal plattformsdesign passar alla 
monitorer upp till 30” och 15 kg

K55725EU
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SmartFit® Plus höjdjusterbart 
monitorstativ
K52786WW (svart) | 60089 (grå)

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Placerar monitorn i linje med användarens ögon 
för att främja en hälsosam hållning och optimera 
komfort för ögon, nacke och axlar

• Tre inställningar för höjdjustering

• Universal plattformsdesign passar alla monitorer 
upp till 24” och 36 kg

SmartFit® höjdjusterbar 
spinstation monitorstativ

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Patenterad karusell med flera fack organiserar 
tillbehör

• Placerar monitorn i bekväm ögonhöjd för att 
minska belastningen på nacken

• Passar alla monitorer upp till 24” och 18 kg

• Tar inte så mycket plats

K52787WW (svart) | 60049EU (grå)

SmartFit® höjdjusterbart 
monitorstativ
K52785WW

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Tre inställningar för höjdjustering

• Universal plattformsdesign passar alla monitorer 
upp till 21” och 18 kg

• Tillbehör och papper kan förvaras under stativet 
för att spara på skrivbordsyta

Monitorstativ
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Sitt-/ståbord och WellView™ monitorstativ – kategoriöversikt 

SmartFit®  
sitt-/ståbord

CoolView™ monitorstativ 
med skrivbordsfläkt

FreshView™ monitorstativ 
med luftrenare

WarmView™ monitorstativ 
med värmare

Artikelkod K52804WW K55855EU K55460EU K55464EU

Bildskärmar som stöds 2 1 1 1

SmartFit® ü

Kabelhantering ü ü ü ü

Max. bildskärmsstorlek 2 x 24” 1 x 27” 1 x 27” 1 x 27”

Max. bildskärmsvikt 13,6 kg 90,7 kg 90,7 kg 90,7 kg

Höjdjustering 160–580 mm*

Stativdimensioner (B x D) 900 x 710 mm 381 x 240 mm 381 x 240 mm 381 x 240 mm

Tillgängliga tillbehör

FreshView™ fristående 
luftrenare för skrivbord 

K55462EU 
 

FreshView™ ersättningskit 
för luftrenare

K55463EU

WarmView™ fristående 
skrivbordsvärmare 

K55465EU

* Total höjdjustering från sittande till stående position
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Extra brett 
monitorstativ

SmartFit® 
monitorstativ med 

låda

SmartFit® extra brett 
monitorstativ

SmartFit® 
monitorstativ plus

SmartFit®  
monitorstativ

SmartFit® spinstation 
monitorstativ

Artikelkod K55726EU K55725EU K52797WW
K52786WW

60089
K52785WW

K52787WW
60049EU

Bildskärmar som stöds 1 1 1 1 1 1

SmartFit® ü ü ü ü ü

Max. bildskärmsstorlek 1 x 32” 1 x 30” 1 x 27” 1 x 24” 1 x 21” 1 x 24”

Max. bildskärmsvikt 20 kg 15 kg 18 kg 36 kg 18 kg 18 kg

Höjdjustering 71/98/130 mm 59/97/135 mm 59/97/135 mm 42/80/120 mm 51/80 mm

Stativdimensioner (B x D) 600 x 260 mm 551 x 239 mm 610 x 240 mm 394 x 305 mm 300 x 240 mm ø 300 mm

FIRA-testad ü ü ü ü

Monitorstativ – kategoriöversikt 



H
äl

sa
 o

ch
 v

äl
be

fi
n

n
an

de

108

Stativ för bärbara datorer

SmartFit® stativ för bärbar dator

Med trådlös laddningsplatta – K52784WW

Utan trådlös laddningsplatta – K52783WW

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• K52784WW – Qi induktiv laddning laddar trådlöst 
iPhone 8/X/XS/11 och andra QI-kompatibla 
telefoner genom att de helt enkelt läggs på 
laddningsplattan

K52784WW | K52783WW

SmartFit® Easy Riser™ 
kylstativ för bärbar dator

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Lyfter den bärbara datorn för ökad komfort

• Främjar luftflöde för att förbättra batteriprestation

• Upp till 50°-lutningsvinkel 

• Glidskyddsinlägg håller den bärbara datorn på 
plats 

• Kan vikas platt för enkel transport

K52788WW (svart) | 60112 (grå)

SmartFit® Easy Riser™ Go 
kylstativ för bärbar dator
K50420EU | K50421EU

Bärbara standard- och speldatorer upp till 17” – 
K50420EU

Bärbara datorer och surfplattor upp till 14” – 
K50421EU

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• 8 vinkelalternativ upp till 50° (K50420EU) eller 55° 
(K50421EU)

• Fällbart dubbelt stativ tillhandahåller ökad 
flexibilitet i visning och höjd

• Dämpande insatser, hylla med bred botten och 
anti-halkfotplattor för säkerhet och stabilitet

• Värmeavledande för att öka enhetens 
batterilivslängd

• Använd med ett externt tangentbord och mus  
(säljs separat) 

• Passar bärbara datorer 
på 12” till 17” 

• Använd med ett externt 
tangentbord och mus  
(säljs separat) 

• Kensington Security 
Slot™ 

• För bärbara datorer upp 
till 15,6” och 3,5 kg

• Möjliggör montering 
av kompatibel 
Kensington-docka under 
plattformen för bärbar 
dator
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SmartFit® 
Easy Riser™ Go kylstativ 

för bärbar dator – 17”

SmartFit® 
Easy Riser™ Go kylstativ 

för bärbar dator – 14”

SmartFit®  
Easy Riser™ kylstativ för 

bärbar dator

SmartFit®  
stativ för bärbar dator 

med Qi
laddningsplatta

SmartFit® 
stativ för 

bärbar dator

Artikelkod K50420EU K50421EU
K52788WW (svart)

60112 (grå)
K52784WW K52783WW

Stöder datorstorlek Upp till 17” Upp till 14” Upp till 17” Upp till 15,6” Upp till 15,6”

Höjdjusterbar ü ü ü ü ü

Viks platt ü ü ü

SmartFit® ü ü ü ü ü

Kabelhanteringssystem ü ü

Kensington Security Slot™ ü ü

FIRA-testad ü ü ü

Stativ för bärbara datorer – kategoriöversikt 
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ErgoSoft™ handledsstöd för mus

ErgoSoft™ handledsstöd för 
standard mus

Svart – K52802WW

Grå – K50432EU

• Ergonomi-godkänd att ge optimal hälsa, komfort 
och skydd genom korrekt justering, skräddarsydda 
dimensioner och en unik böjd design 

• Ultramjukt premium yttre 

• Enkelt att rengöra

• Gelvadderad

K52802WW | K50432EU K52888EU | K50437EU

ErgoSoft™ musmatta med 
handledsstöd

Svart – K52888EU

Grå – K50437EU

• Ergonomi-godkänd att ge optimal hälsa, komfort 
och skydd genom korrekt justering, skräddarsydda 
dimensioner och en unik böjd design 

• Ultramjukt premium yttre 

• Enkelt att rengöra

• Gelvadderad

ErgoSoft™ handledsstöd 
för tunn mus/pekplatta
K52803EU | K50436EU

Svart – K52803EU

Grå – K50436EU

• Idealisk för användning med möss tunnare än 
25 mm

• Ergonomi-godkänd att ge optimal hälsa, komfort 
och skydd genom korrekt justering, skräddarsydda 
dimensioner och en unik böjd design 

• Ultramjukt premium yttre 

• Enkelt att rengöra

• Gelvadderad

För andra Kensington handledsstöd se sidan 112–114
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ErgoSoft™ handledsstöd för tangentbord

ErgoSoft™ handledsstöd 
för mekaniska och 
speltangentbord

Svart – K52798WW

Grå – K50431EU

• För tangentbord med ett djup på 
framsidan på 20 mm eller större 
(handledsstödets bredd 463 mm)

• Godkänd av ergonom

• Gelvadderad

• Ultramjukt premium yttre

K52798WW | K50431EU

ErgoSoft™ handledsstöd 
för standard 
tangentbord

Svart – K52799WW

Grå – K50433EU 

• För tangentbord med ett djup 
på framsidan på 10–20 mm 
(handledsstödets bredd 445 mm)

• Godkänd av ergonom 

• Gelvadderad

• Ultramjukt premium yttre 

K52799WW | K50433EU

ErgoSoft™ handledsstöd 
för smala tangentbord

Svart – K52800WW

Grå – K50434EU

• För tangentbord med ett djup 
på framsidan under 10 mm 
(handledsstödets bredd 432 mm)

• Godkänd av ergonom

• Gelvadderad

• Ultramjukt premium yttre 

K52800WW | K50434EU

ErgoSoft™ handledsstöd 
för tunna kompakta 
tangentbord
K52801EU | K50435EU

Svart – K52801EU

Grå – K50435EU

• För tangentbord med ett djup 
på framsidan under 10 mm 
(handledsstödets bredd 281 mm)

• Ergonomi-godkänd att ge optimal 
hälsa, komfort och skydd genom 
korrekt justering, skräddarsydda 
dimensioner och en unik böjd 
design 

• Gelvadderad

• Ultramjukt premium yttre 

• Enkelt att rengöra

För andra Kensington handledsstöd se sidan 112–114
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Musmattor och handledsstöd

SmartFit® Conform 
handledsstöd

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Omsluter handleden för att minimera 
handledsrörelser och uppmuntrar användaren att 
utföra vridningen vid armbågen, vilket långsiktigt 
är mer hälsosamt

• Mer bekvämt eftersom musen kan glida fram

• Ambidextriös design

SmartFit® musmatta med 
handledsstöd

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Höjdjusterbar musmatta för att placera handleden 
i korrekt vinkel för bekvämt klickande och 
skrollande 

• Bekväm handledsmatta med gel lindrar 
tryckpunkter 

• Bakteriedödande yta och halkfri bas 

K55793EUK55787EU

Även tillgänglig
 
Höjdjusterbar gelmusmatta  
och handledsstöd
Handledsstöd – 22701
Musmatta – 57711

Duo gelhandledsstöd  
och musmattor
Handledsstöd blå/rök – 62397
Handledsstöd röd/svart – 62398
Musmatta blå/rök – 62401
Musmatta röd/svart – 62402
Musmatta svart/rök – 62399

Gelhandledsstöd  
och musmattor
Handledsstöd svart – 62385
Handledsstöd blå – 64272
Musmatta svart – 62386
Musmatta blå – 64273
Musmatta svart/grå – 62404

Skumhandledsstöd  
och musmattor
Handledsstöd svart – 62383 
Handledsstöd blå – 64270
Musmatta svart – 62384 
Musmatta blå – 64271



H
älsa och

 välbefi
n

n
an

de

113

ErgoSoft™  
handledsstöd för 

mekaniska och 
speltangentbord

ErgoSoft™ 
handledsstöd 
för standard 
tangentbord

ErgoSoft™ 
handledsstöd 

för smala 
tangentbord

ErgoSoft™ 
handledsstöd för 
tunna kompakta 

tangentbord

Höjd- 
justerbart gel- 
handledsstöd

Duo gel- 
handledsstöd

Gel 
handledsstöd

Skum
handledsstöd

Artikelkod

K52798WW 
(svart)

K50431EU 
(grå)

K52799WW 
(svart)

K50433EU 
(grå)

K52800WW 
(svart)

K50434EU 
(grå)

K52801EU  
(svart)

K50435EU 
(grå)

22701

62397
(blå/rök)

62398
(röd/svart)

62385
(svart)

64272 
(blå)

62383 
(svart)

64270 
(blå)

Material Gel Gel Gel Gel Gel Gel Gel Skum

Höjdjusterbar ü

Torkas rent ü ü ü ü ü

Ambidextriös ü ü ü ü

FIRA-testad ü ü ü ü ü

Handledsstöd för tangentbord – kategoriöversikt 
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SmartFit® 
Conform 

handledsmatta

SmartFit®
Höjdjusterbar 

musmatta

Höjdjusterbar 
gelmusmatta

Duo 
gelmusmattor 

med 
handledsstöd

Gelmusmattor 
med 

handledsstöd

Skummusmattor 
med 

handledsstöd

ErgoSoft™ 
handledsstöd 
för standard 

mus

ErgoSoft™ 
handledsstöd 
för tunn mus/

pekplatta

ErgoSoft™ 
handledsstöd 
för standard 
musmatta

Artikelkod K55787EU K55793EU 57711

62401 
(blå/rök)

62402 
(röd/svart)

62399 
(svart/rök)

62386 
(svart)

64273 
(blå)

62404 
(svart/grå)

62384 
(svart)

64271 
(blå)

K52802WW 
(svart)

K50432EU 
(grå)

K52803EU 
(svart)

K50436EU 
(grå)

K52888EU 
(svart)

K50437EU 
(grå)

Material Silikon Gel Gel Gel Gel Skum Gel Gel Gel

Höjdjusterbar ü ü ü

Torkas rent ü
Endast 

handledsstöd ü ü ü

Ambidextriös ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Bakteriedödande ü

SmartFit® ü ü

FIRA-testad ü ü ü ü ü ü

Musmattor och handledsstöd – kategoriöversikt 
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Ryggstöd

SmartFit® Conform ryggstöd

• SmartFit®-systemet förenklar idealisk 
höjdpositionering med vetenskapligt bevisad 
forskning – se sidan 98

• Höjdjusterbart för anpassat ryggstöd 

• Oberoende fjädrar anpassar sig till kroppens form 
och artikulerar med hållning 

• Ventilerade stöd håller ryggen sval och torr 

• Tygöverdrag som är lätt att ta av

K60412WW

Ryggstöd med memory foam

• Memory foam med hög densitet (viskoelastik) 
ger maximalt stöd för att hjälpa till att lindra 
ryggbesvär

• Temperatur- och tryckkänsligt skum formar sig 
efter kroppens konturer

• Till skillnad från gel och skum innehåller memory 
foam nästan inga tryckpunkter

• Enkelt justerbara remmar passar nästan alla stolar

• Borttagbar och tvättbart tygöverdrag håller sig 
rent längre

82025

Ländryggsstöd

• Unik form stöder och anpassar sig till ryggen

• Gör varje stol ergonomisk och bekväm

• Memory foam mjuknar när kroppsvärmen formar 
den till ryggen

• 50 % återvunnet innehåll i skummattan gör det 
mer miljövänligt

62823US
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Stolstöd

Stolstöd med  
memory foam

• Ger kroppen fullt stöd med hög densitet, 
viskoelastisk memory foam

• Temperatur- och tryckkänsligt skum formar sig 
efter kroppens form

• Memory foam skingrar trycket för att ge maximal 
komfort

• Stolstödet har en läderlik underdel för att reducera 
rörelsen mot stolen

• Utvecklat av NASA för att underlätta effekten av 
G-kraften på astronauterna under start

• Borttagbart, tvättbart svart tygöverdrag inkluderat

82024

Ergonomisk memory  
foam stolskudde
K55805WW K55807WW

Premium kyl-gel  
stolstöd

• Ergonomisk design främjar hälsosam hållning, 
förbättrar cirkulation och ger svanskotan och den 
undre ryggen stöd

• Premium memory foam med hög densitet ger 
professionellt strukturellt stöd som bibehåller sin 
form efter användning

• Halkskydd förhindrar halkning genom användning 
av silikongrepp av hög kvalitet

• Borttagbart överdrag är enkelt att ta av för 
rengöring

• Bärrem för transport mellan hem, kontor, bil och 
evenemang

• Kylande tyg med en kärna av kylande gel ger 
en verifierad minskning av kroppstemperatur 
för maximal komfort under längre perioder av 
sittande

• Ergonomisk design främjar hälsosam hållning, 
förbättrar cirkulation och lättar ryggradstryck med 
en unik U-formad urskärning för svanskotan

• Premium memory foam behåller sin form 
användning efter användning

• Halkskydd förhindrar halkning genom användning 
av silikongrepp av hög kvalitet

• Bärrem för transport mellan hem, kontor, bil och 
evenemang
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SmartFit® 
SoleMate™ Pro 
ergonomiskt fotstöd

• SmartFit®-systemet förenklar 
idealisk höjdpositionering med 
vetenskapligt bevisad forskning – 
se sidan 98

• Ergonomgodkänd för att förbättra 
hållning, främja cirkulation och 
stödja rygg- och benkomfort

• Justerbar i höjdled med lägen 
mellan 90 mm och 120 mm för 
användare med olika längd

• Fotpedaler med låskontroll

K50409EU

SmartFit® SoleMate™ 
ergonomiskt fotstöd

• SmartFit®-systemet förenklar 
idealisk höjdpositionering med 
vetenskapligt bevisad forskning – 
se sidan 98

• Ergonomgodkänd för att förbättra 
hållning, främja cirkulation och 
stödja rygg- och benkomfort

• Justerbar i höjdled med lägen 
mellan 100 mm och 140 mm för 
användare med olika längd

K50416EU

SmartFit® 
SoleMate™ Pro Elite 
ergonomiskt fotstöd

• SmartFit®-systemet förenklar 
idealisk höjdpositionering med 
vetenskapligt bevisad forskning – 
se sidan 98

• Ergonomgodkänd för att förbättra 
hållning, främja cirkulation och 
stödja rygg- och benkomfort

• Justerbar i höjdled med lägen 
mellan 90 mm och 120 mm för 
användare med olika längd

• Fotpedaler med låskontroll 

• Halkfri tygyta som är enkel att 
rengöra

K50345EU

Fotstöd

För andra Kensington fotstöd se sidan 118

SoleSaver fotstöd

• Förbättrar hållningen, främjar 
cirkulationen och stödjer rygg och 
ben

• Lutningsalternativen 10, 15 och 20° 
för personlig komfort

• Konturerad fotgreppspanel 
förhindrar halkning

• Generös plattform 450 x 350 mm

56152
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SmartFit® Conform 
ryggstöd

Memory foam 
Ryggstöd

Ländryggsstöd
Ergonomisk memory 

foam stolskudde
Premium kyl-gel 

stolstöd
Memory foam 

Stolstöd

Artikelkod K60412WW 82025 62823US K55805WW K55807WW 82024
Tvättbar ü ü ü ü ü ü

Memory foam ü ü ü ü (våffelmönster) ü

Höjdjusterbar ü ü ü

Ventilerade stöd ü

SmartFit® ü ü

FIRA-testad ü

Rygg-, stol- och fotstöd – kategoriöversikt 

SmartFit® 
SoleMate™ 

Pro Elite

SmartFit® 
SoleMate™ 

Pro

SmartFit® 
SoleMate™

SoleSaver
SoleMate™ 

Plus 
SoleMate™ SoleMassage SoleRest

Artikelkod K50345EU K50409EU K50416EU 56152
K52789WW 

56146
56145 56155EU 56148

Höjdjusterbar ü ü ü ü ü ü ü

Max. lutningsvinkel 18° 18° 20° 20° 15° 15° 30° 19°
Lutningsinställningar Flexibel Flexibel 4 3 Flexibel Flexibel 5 12

Fotpanel med 
halkskydd ü ü ü ü ü ü ü

Låsbar lutning ü ü ü

SmartFit® ü ü ü ü

FIRA-testad ü ü ü ü ü
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Dokumenthållare

Flex Clip-dokumenthållare

• Fäster enkelt vid bärbara datorer eller monitorer

• Flexibel svanhals säkerställer bekväm 
dokumentpositionering

• Kompakt och bärbar design

• Liten storlek passar in i datorväskor för förbättrad 
flyttbarhet

• Kraftiga klämmor håller säkert dokument i 
porträtt- eller landskapsposition

62081

Insight Plus dokumenthållare

• Utvecklad för att förvara dokument och bekvämt 
reducera påfrestningen för nacken och ögon 
medan du läser eller skriver

• Fyra vinkelinställningar för optimal komfort

• Håller upp till 50 A4-blad

• Förstorad linjeguide hjälper dig hålla ögonen på 
rätt plats

• Fullt hopfällbar för kompakt förvaring

62405 (grå) | 62411 (askgrå)

OfficeAssist™ 
multifunktions-dokumenthållare

• 6-i-1-design: dokumenthållare, skrivplatta, 
bokstöd, whiteboard, mobilhållare och pennhållare

• Kan användas i porträtt- eller landskapsläge

• Dokumenthållare fungerar även som magnetisk 
skrivtavla

• Kan monteras på VESA®-kompatibel monitorarm

• Basen kan användas som mobilhållare med 
kabelhantering

• Kraftiga klämmor håller säkert dokument i 
porträtt- eller landskapsposition

K55910EU
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Symbolförklaring

SÄKERHET ANSLUTNING

HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

SmartFit®-systemet

Sy
m

bo
lf

ör
kl

ar
in

g

5 mm nyckelsystem
5 mm

Snabbladdning

1,8

m
Kabellängd (m)

Thunderbolt™ 3

Strömtillförsel
Kombinationslås

DisplayPort

mm

5 Kabeltjocklek (mm) Surface™ Connect

Kensington Security Slot™

USB-C™
Kensington Nano Security Slot™

USB 3.03.0
Kilformat säkerhetsspår

USB 2.0

K-Fob™ smart lås

Mini DisplayPort

HDMI

ANSLUTNING (forts.)

DockWorks™

Ethernet

VGA

DVI

USB-C™ för Surface™-enheter

Windows Hello™
Hej!

Windows 10

Windows Hello™ for Business
Hello for Business

Windows 10

KONTROLL

Bluetooth®

KensingtonWorks™

2.4 GHz trådlöst

Trådlös AES-kryptering
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Art nr index

A
rt n

r in
dex

1500109 ................. 82, 83 62384 ........................ 112, 114 626375 .................................... 34 626402 .................................... 32

1500109AB ................. 82, 83 62385 ........................ 112, 113 626376 .................................... 34 626403 .................................... 32

1500109BE ................. 82, 83 62386 ........................ 112, 114 626377 .................................... 34 626404 .................................... 32

1500109DE ................. 82, 83 62397 ........................ 112, 113 626378 .................................... 34 626405 .................................... 32

1500109ES ................. 82, 83 62398 ........................ 112, 113 626379 .................................... 34 626406 .................................... 32

1500109FR ................. 82, 83 62399 ........................ 112, 114 626380 .................................... 34 626407 .................................... 35

1500109IT ................. 82, 83 62401 ........................ 112, 114 626381 .................................... 34 626408 .................................... 35

1500109NL ................. 82, 83 62402 ........................ 112, 114 626382 .................................... 34 626409 .................................... 35

1500109PN ................. 82, 83 62404 ........................ 112, 114 626383 .................................... 34 626410 .................................... 35

1500109PT ................. 82, 83 62405 ........................ 119 626384 .................................... 34 626411 .................................... 35

1500234 ................. 89, 92 62411 ........................ 119 626385 .................................... 34 626412 .................................... 35

22701 ................. 112, 113 62481 ........................ 37 626386 .................................... 34 626413 .................................... 35

33374EU ................. 71, 72 626360 ........................ 34 626387 .................................... 34 626414 .................................... 35

56145 ................. 118 626361 ........................ 34 626388 .................................... 32 626415 .................................... 35

56146 ................. 118 626362 ........................ 34 626389 .................................... 32 626416 .................................... 35

56148 ................. 118 626363 ........................ 34 626390 .................................... 32 626417 .................................... 35

56152 ................. 117, 118 626364 ........................ 34 626391 .................................... 32 626418 .................................... 35

56155EU ................. 118 626365 ........................ 34 626392 .................................... 32 626419 .................................... 35

57711 ................. 112, 114 626366 ........................ 34 626393 .................................... 32 626420 .................................... 35

60049EU ................. 105, 107 626367 ........................ 34 626394 .................................... 32 626424 .................................... 33

60089 ................. 105, 107 626368 ........................ 34 626395 .................................... 32 626425 .................................... 33

60112 ................. 108, 109 626369 ........................ 34 626396 .................................... 32 626426 .................................... 33

62081 ................. 119 626370 ........................ 34 626397 .................................... 32 626427 .................................... 33

62220 ................. 89, 93 626371 ........................ 34 626398 .................................... 32 626428 .................................... 33

62340 ................. 89, 93 626372 ........................ 34 626399 .................................... 32 626429 .................................... 33

62348 ................. 89, 94 626373 ........................ 34 626400 .................................... 32 626430 .................................... 33

62383 ................. 112, 113 626374 ........................ 34 626401 .................................... 32 626431 .................................... 33
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626432 .................................... 33 626462 .................................... 36 626490 .................................... 37 627194 .................................... 34

626433 .................................... 33 626463 .................................... 36 626491 .................................... 37 627195 .................................... 34

626434 .................................... 33 626464 .................................... 36 626492 .................................... 37 627196 .................................... 35
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