
BlackBelt™ 2nd Degree stevige  
beschermhoes voor Surface™ Pro 7, 6, 5 en 4 
Artikelnummer:  K97951WW  |  UPC-code: 085896979517

De ultieme hoes  
om uw Surface Pro 
te beschermen.

De BlackBelt™ 2nd Degree stevige beschermhoes voor Surface™ 
Pro 7, 6, 5 en 4 is gemaakt om overal mee naar toe te nemen.

Functies zijn onder andere:

• Exclusief ontworpen voor Surface Pro

• Op militair niveau beschermd tegen vallen

• Compatibel met kabelsloten

• Instelbare polsband

• Opening voor standaard

• Penhouder en koord

• Toetsenbordhouder met bandjes
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Exclusief ontworpen voor 
Surface Pro

Gemaakt in samenwerking 
met Microsoft voor de 
hoogste kwaliteit, vorm, 
pasvorm en functie.

Op militair niveau 
beschermd tegen vallen

Getest volgens de valtest 
MIL-STD-810G, wat 
betekent dat de hoes alles 
aankan.

Compatibel met 
kabelsloten

Kan worden beveiligd met 
een Kensington-slot met 
sleutel voor Surface Pro en 
Surface Go (K62044WW) –  
van de uitvinders van  
kabelsloten voor computer. 
(Kabelslot niet inbegrepen.)

Instelbare polsband

De polsband biedt in 
gebruik een stevige 
houvast en wordt plat 
opgeborgen als deze niet 
in gebruik is, waardoor het 
apparaat plat en stabiel 
kan liggen.

Opening voor standaard

Zorgt ervoor dat u de 
geïntegreerde Surface-
standaard volledig kunt 
gebruiken.

Penhouder en koord

Bevestigt en bewaart 
de Surface-pen op een 
handige manier.

Toetsenbordhouder met 
bandjes

Beveiligt uw toetsenbord 
in gebruik en zorgt ervoor 
dat het beschermd en 
schoon blijft.
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Productafmetingen

Afmetingen product  303,6 mm x 224 mm x 23,4 mm  
(11,95 in x 8,82 in x 0,92 in)

Gewicht product 0,26 kg (0,57 lbs)

Materiaal PC/ABS, TPR, silicone

Bulkverpakking – K97951WW

Stijl verpakking Bulk

Afmetingen product (afzonderlijke unit)  325 mm x 223 mm x 28 mm  
(12,80 in x 8,78 in x 1,10 in)

Gewicht verpakking (afzonderlijke unit) 0,40 kg (0,88 lbs)

Masterverpakking Hoeveelheid: 10

Afmetingen product (masterverpakking)  322 mm x 240 mm x 348 mm  
(12,67 in x 9,45 in x 13,70 in)

Gewicht verpakking (masterverpakking) 0,45kg (9,92 lbs)

Verpakkingsinhoud  Eén BlackBelt stevige beschermhoes 
Eén handleiding 
Garantie-informatie

Technische  
gegevens
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