
D). Den dyrksäkra 
låscylindern  från  
Assa / Medeco håller 
kätting, låsblock och 
låsplatta på plats.  

C) Låsblocket som är 
tillverkad i solid special-
aluminium skjuts på  
plats mot låsplattan.  
  

 

 
 
 

 
 
Universallåset för alla bärbara  
datorer  på marknaden. 
 
Unik stöldskyddsförsäkring ingår 
som även täcker stöld ur bil.  
 
• Marknadens kraftigaste stöldskydd  

för bärbara datorer som är anpassat 
för att användas såväl på din fasta 
arbetsplats som när du arbetar mobilt.  

 
• Omöjlig att bryta loss utan att i det 

närmaste totalförstöra datorn. 
 
• Ger ett väsentligt större skydd än ett 

vajerlås som endast är avsett för att 
skydda mot spontanstölder. 

 
• Bygger på AnchorPad:s unika fäst-

plattor  som monteras med special 
       lim på datorns ovansida. 
 
• Den SSF-godkända kättingen är 

specialhärdad och försedd med  svart 
tygstrumpa (ej på bild).  

 
• Låscylindern från ASSA / Medeco  är 

dyrktestad  och godkänd och kan 
beställas med likalåsning, olika-
låsning med huvudnyckel etc.  

 
• Låsplatta, Låsblock och ingående 

detaljer är tillverkade i solida material 
med extrem motståndskraft. 

 
• Universalmontage:  
 
      -Monteras i bordsram eller betongvägg   
       med bifogade, fästdetaljer eller  
       runt  ett fast  föremål med hjälp  
       av kättingens löpögla.  
 
      -Oavsett monteringsmetod är låset 
       mobilt för ägaren som enkelt kan ta   
       med dator och lås  till annan  
       önskad plats.  
 
• Mycket enkel  installation. Utförliga 

monteringsinstruktioner medföljer.    
 
• Enkelt och billigt att uppgradera 
        om du byter dator vilket ger ett   
        kostnadseffektivt lås med   
        obegränsad livslängd. 
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A) 2 st diskreta  fäst-   
plattor i gummi-täckt 
stål limmas med 
speciallim på ovan-
sidan av datorn. 

Den SSF-godkända kättingen är enkel att montera 
i bordsram eller betongvägg med bifogad 
monterings ögla eller runt ett fast föremål tack 
vare kättingens löpögla. Låset kan därmed flyttas 
och användas såväl på kontoret, den mobila 
arbetsplatsen eller i bilen. 

B) Den kraftiga 
låsplattan i stål 
hakas fast i  
fästplattorna. 
 

Dator med fästplattor monterade  
         och lås borttaget. 

      Låset monterat på  
uppfälld och använd dator. 
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