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Stojan pod notebook I-Spire Series™
Moderný a štýlový stojan z produktového radu Fellowes I-Spire Series 
nastavuje výšku notebooku na úroveň očí a zabraňuje stuhnutiu šije 
a ramien a bráni jeho prehriatiu. Vhodný pre notebooky do 17 ".

Obj. kód Názov Cena €

1 FE9311 20 Stojan pod notebook I-Spire Series™ 41,–

Bezpečnostné fi ltre 3M
Filtre na notebooky a LCD monitory s technológiou mikrožalúzií. Pred 
zavretím notebooku ich nie je treba odstraňovať. Obraz je čitateľ-
ný max. pod 30 ° uhlom. Jednoduchá inštalácia s úchytkami. PF15,4W 
a PF22W sú určené na širokouhlé obrazovky v pomere 16 : 9.

2 Obj. kód Názov Veľkosť Šírka / výška Cena €

MM4015 40 Filter 3M PF15,4W 15,4" 33,2 cm / 20,8 cm 103,–

MM4017 17 Filter 3M PF17 17" 34,3 cm / 26,2 cm 104,–

MM4019 19 Filter 3M PF19 19" 37,7 cm / 30,2 cm 131,–

MM4022 22 Filter 3M PF22W 22" 47,4 cm / 29,7 cm 201,–

Výsuvný zámok na notebook MicroSaver®
Zámok na  mobilnú ochranu citlivých dát v  notebooku je vybavený 
uzamykateľným mechanizmom T-bar™ a výsuvným oceľovým káblom, 
ktorý sa dá pripojiť k štandardnému slotu Kensington Security Slot™. 
Kábel je odolný voči prerezaniu a v taške zaberá málo miesta.

Obj. kód Názov Cena €

3 KE0645 38 Výsuvný zámok na notebook Kensington MicroSaver® 52,–

Sériový zámok na notebook Kensington
Bezkľúčový zámok na notebook s prednastavenou 4-číselnou kombi-
náciou. Uzamykateľná technológia T-bar™ je kompatibilná so slotom 
Kensington Security Slot™. Jednoduchá konštrukcia s tlačidlom, ktoré 
umožňuje pripevnenie jednou rukou. Kábel z uhlíkovej ocele je odolný 
voči prerezaniu a môžete ho ukotviť k stolu, či inej pevnej konštrukcii.

Obj. kód Názov Cena €

4 KE0646 75 Sériový zámok na notebook Kensington 45,90

Kombinačný zámok na notebook ClickSafe®
Na  ochranu notebooku stačí bezpečnostnú kotvu zámku s  10 000 
možnými kombinačnými kódmi zasunúť do slotu Kensington Securi-
ty Slot™. K zaisteniu stačí jedna ruka a nie je nutné používať kľúč. Kábel 
z uhlíkovej ocele je odolný voči prerezaniu a môžete ho ukotviť k stolu, 
či inej pevnej konštrukcii.

Obj. kód Názov Cena €

5 KE0646 97 Kombinačný zámok na notebook Kensington ClickSafe® 48,20

Stojany pod notebook, fi ltre, zámky na notebooky

Správny model zámku nájdete na www.kensington.com/securityselector
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