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Fotlås - iMac    
 

• Ett effektivt och kraftfullt fotlås 
speciellt anpassad för iMac. 

 
• Monteras  i hålrummet  iMacens fot 

vilket ger en oförstörande installation. 
 
• Tillverkad i borstad rostfri plåt vilket 

ger såväl hög styrka som snygg 
design. 

 
• Fotlåset  har godkänd cylinder från 

ASSA / Abloy och kan beställas i såväl 
Olikalåsning, Likalåsning som Huvud- 
nyckelsystem. Finns även i version 
med oklippbart bulthänglås. 

 
• Som tillval finns även en baksidesplåt 

för att skydda kablage (tangentbord. 
mus e.t.c) samt en skyddsplåt för att 
hindra åtkomst till DVD. 

 
• Färg: Rostfritt / Silver. 
 
• CEKA-AnchorPad:s stöldskydd tillhör 

marknadens i särklass  populäraste  
lås och skyddar 100 000-tals  datorer 
på såväl skolor, kommuner, universitet  
som företag. 

 
• Artikelnr:  
 
        Artnr: 762 Fotlås – iMac (Assa-cylinder) 
 
        Artnr: 7622 Fotlås – iMac (Bultlås-OL) 
 
        Artnr: 7623 Fotlås – iMac (Bultlås-LL) 
 
         
        Tillval 
         
        Artnr: 760-12 Baksidesplåt - iMac 
 
        Artnr: 760-13 Skyddsplåt - DVD 
         
        Artnr: 517-3 Likalåsning  (Assa) 
 
        Artnr: 517-2 Huvudnyckelsystem (Assa) 
 
        Bultlås-OL=Olikalåsnig  Bultlås-LL=Likalåsning 
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Fotlås - iMac  
                                               

  Artnr: 762  /  7622   / 7623                    
 

Montering sker genom 
hålrummet i iMacens 

fot vilket ger en kraftfull 
och oförstörande 

installation. 

Som tillval finns en baksidesplåt för att 
förankra kablage (tangentbord + muskablar 
m.m) samt hindra åtkomst till av / på knapp 
(760-12).  Även en skyddsplåt för att hindra 
åtkomst till DVD finns som tillval (760-13). 

Kraftig och härdad 
låsbom ger en 

mycket hög 
säkerhet. 

Tillverkad i borstad 
rostfri plåt vilket ger 

såväl hög styrka som 
snygg design. 

Fotlås-iMac har godkänd cylinder från ASSA / 
Abloy. Kan beställas i såväl Olikalåsning, 

Likalåsning som Huvudnyckel-system. Finns 
även i version med oklippbart bultlås. 
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