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Universallås – iPad/Surfplatta 
 
• Ett unikt universallås för 

iPads/Surfplattor.  
 

• Justerbart  för att passa samtlig Surf-
plattor på marknaden från 7” upp till 11” 
med diagonalmått: 200 – 315mm. 
 

• Tillverkad i borstad rostfri plåt vilket ger 
såväl hög styrka som snygg design. 

 
• Låset är anpassad för låsning med vajrar 

av kensingtontyp (577,5777) eller med 
vårt kraftfulla kabellås (619). 

 
• Vajrarna förankras sedan kring ett fast 

föremål med hjälp av vajrarnas löpögla, 
hål i bordsram, eller genom skruvning i 
bordsskiva/vägg (se 577,5777,619).  

 
• Välj till önskad vajertyp för låsning 

under tillval. 
 
• 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:  
 

768  Universallås - iPad/Surfplatta (Silver)         
 
        Tillval – Artikelnr: 
 
        577       Slot-Lock (Olikalås)  
 
        5772     Slot-Lock (Likalås) 
 
        5772-H Slot-Lock (H-Nyckelsystem) 
 
        5777     Code-Lock ”T” Security Cable  
 
        619       Kabellås 1-Punkt (Olikalås)  
 
        6192     Kabellås 1-Punkt (Likalås). 
 
        613-4    Monteringssats - Trä "Mini" 
 
        669       Monteringsvinkel - Metall/Betong/Trä, 
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Universallås – iPad/Surfplatta  
                                               

Låset är anpassad för låsning med vajrar av 
kensingtontyp (577,5777) eller med vårt kraftfulla 

kabellås (619). Vajrarna förankras sedan kring ett fast 
föremål med hjälp av vajrarnas löpögla, hål i bordsram, 

eller genom skruvning i bordsskiva/vägg 

Tillverkad i borstad rostfri 
plåt vilket ger såväl hög 

styrka som snygg design. 

Justerbart  för att 
passa samtlig plattor 

från 7” upp till 11” 

 

CEKA-AnchorPad  –  Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning 
 

Artnr: 768 
 

Kabellås 1-Punkt ”Heavy Duty” (619 / 6192)  ”Tillval” 
Marknadens i särklass bästa och mest universella vajerlås. Passar 
i de specialanpassade hål som Universallås – iPad/Surfplatta 
(768) är utrustad med. Mycket kraftfull vajer tillverkad i s.k. aircraft 
style steel och med fästpunkter i metall vilket ger en högre stöld-
skyddsnivå. Låses mot inredningen genom limning, hål i bords-
ram, runt ett fast föremål eller genom skruvning i bords-skiva. 
Levereras med unikt bulthänglås med skyddad och härdad bygel 
vilket gör låset oklippbart. Finns i såväl Olikalåsning=OL (619) 
som Likalåsning=LL (6192). Diam: 8mm. Längd: 2m. Färg: Svart. 

Slot-Lock Security Cable (577 / 5772 / 5772-H)  “Tillval” 
Vajerlås med traditionell nyckellåsning. Passar i det ovala 
säkerhetshål (Slot) som Universallås – iPad/Surfplatta (768) är 
utrustad med och förankras kring ett fast föremål med hjälp av 
vajerns löpögla eller med hjälp av monteringsvinklar  som finns 
som tillval. Troligen världens kraftigaste vajer av denna typ 
(tillgrepps-skyddsnivå)  tack vare egen utveckling och tillverkning. 
Förstärkt T samt härdade stift i fästenheten. Längd: 2,0 meter. 
Diameter: 5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad 
stålvajer. Vajern kan erhållas i Olikalåsning = Varje vajer 
individuellt olikalåst och med 2st nycklar/vajer, Likalåsning = varje 
vajer likalåst och med 2 nycklar/vajer, Huvud-nyckelsystem = varje 
vajer individuellt olikalåst och med 2st nycklar/ vajer och 1st 
Huvudnyckel som passar samtliga vajrar i leveransen. OBS! Såväl 
Likalåsta som vajrar i huvudnyckelsystem kan efterbeställas i 
samma låsning / system. 

Code-Lock ”T” Security Cable (5777)  “Tillval” 
Vajerlås med fyrsiffrigt kombinationslås med nyutvecklad T-låsning. 
Passar i det ovala säkerhetshål  (Slot) som  Universallås – 
iPad/Surfplatta (768) är utrustad med och förankras kring ett fast 
föremål med hjälp av vajerns löpögla. Troligen världens kraftigaste 
vajer av denna typ (tillgreppsskyddsnivå)  tack vare egen 
utveckling och tillverkning. Förstärkt T samt härdade stift i fäst-
enheten. Skyddsnivå: Tillgreppsskydd. Längd: 2,0 meter. Diameter: 
5 mm. Material i vajer: Mångtrådig galvaniserad stålvajer. Färg: 
Transparent. 
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