
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
   

Twin-Lock Security Cable  
Artikelnr: 5774 / 57742 / 5774-H 

 

 

     

 
    
Twin-Lock Security Cable  
 
Vajerlås som förhindrar spontan-
stölder av såväl datorer bildskärmar 
som övriga kontorsmaskiner med 
säkerhetshål (slot).    
• Vajerlås med traditionell nyckellåsning 

som monteras i det ovala säkerhetshål 
(slot) som de flesta datorer, bild-
skärmar, projektorer m.m. är 
utrustade med. 
 

• Unikt lås med två låsenheter som 
möjliggör fastlåsning av 2 maskiner  
med en vajer (dator + skärm etc.). 
 

• Vid behov av fler än 2st låsenheter 
finns extra enheter som tillval. 

 
• Låsen är dyrksäkra och av mycket  

hög kvalitet. 
 
• Troligen världens kraftigaste vajer  

av denna typ tack vare egen utveckling 
och tillverkning. Förstärkt T samt 
härdade stift i fästenheten. 

 
• Förankrings sker i fast föremål med 

hjälp av vajerns löpögla eller med 
monteringsvinklar som finns som 
tillval. Har även inbyggd slot i 
anslutning till öglan vilket ytterligare 
ökar möjligheterna till fastlåsning. 
 

• Som tillval finns ett limbart kensington-
fäste för användning när maskinen inte 
är utrustad med säkerhetshål (slot). 

 
• Material: Mångtrådig galvaniserad 

stålvajer (Diam. 5mm, Längd 2,0m) 
 
• Mycket enkel montering utan att 

verktyg behöver användas. 
 
• En av marknadens bästa vajrar av 

denna typ. 
 
• Artikelnr:  
 

- Twin-Lock - Olikalåsning (5774) 
 
- Twin-Lock - Likalåsning  (57742)  

       
       - Twin-Lock - Huvudnyckelsystem (5774-H) 

 
• Tillval 

 

613-4  Monteringssats - Trä "Mini",  
 
669     Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä  
 
621-2  Kensingtonfäste 

 
5774-3    Slot-Lock – Extra låsenhet (OL) 

 
57742-3  Slot-Lock – Extra låsenhet (LL) 
 
5774-3H Slot-Lock –  Extra låsenhet (H-Ny) 
 

            (OL=Olikalåsning, LL=Likalåsning, H-Ny=Huvudnyckelsystem) 
 

 
Generalagent/Distributör/Tillverkare  

 CEKA-AnchorPad                
                     
                
                                                                                          
 

Som tillval finns även ett limbart 
kensingtonfäste (621-1) för 

användning när maskinen inte är 
utrustad med säkerhetshål 

Som tillval finns en universell 
monteringsvinkel för Metall/Betong/ 
Trä (669) samt en monteringssats 

för montering i Trä (613-4). 
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