WSZYSTKIE SEJFY W JEDNYM MIEJSCU

Free delivery within 4 - 6 weeks

228 738 550

MOTTURA PERSONAL 11.3845

2 95900 zł
MODEL

11113845E

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

490 x 370 x 250mm (WxSZxG)

WYMIARY WEWNĘTRZNE

475 x 355 x 205mm (WxSZxG)

TYP ZAMKU

Elektroniczny

WAGA

32kg

OBJĘTOŚĆ

35l

PÓŁKI

1 szt.

BEZPIECZEŃSTWO

Informacja o towarze
PRODUCENT

DRZWICZKI

Mottura

Konstrukcja z jednolitej stali o grubości 10 mm.

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA

ZASUWKI

EN 14450 - klasa S2.

Konturowe rygle z niklowanej stali o średnicy 20x24 mm.
Dodatkowe prostokątne rygle w górnej i dolnej części mniejszych
sejfów.

RATING UBEZPIECZENIA
Ranking ubezpieczeniowy dla gotówki 20.000 PLN i 200.000 (PLN)

TYP ZAMKU
Nowy unikalny zamek elektroniczny "ROTARY" czuły na dotyk,
certyfikowany zgodnie z normą EN 1300 dla klasy A, obsługiwany za
pomocą bardzo wydajnego systemu elektronicznego z pamięcią
trwałą.
Kod użytkownika 8 symboli (składających się z 4 liczb po 2 symbole).
Kod nabierany kręcąc czułą na dotyk powierzchnię zamka w przeciwne
strony.
Specjalne konturowe (o formie zarejestrowanego znaku towarowego
MOTTURA) rygle oraz specjalna klamka otwierająca sejf wysuwają się
automatycznie po wprowadzeniu poprawnego kodu.
Zamek zasilany za pomocą 6 alkalicznych baterii (brak w zestawie).
Sygnały dźwiękowe oraz wizualne potwierdzające poprawność
wprowadzonego kodu, wskazujące błędy oraz stan baterii.
Zapasowe zewnętrzne podłączenie prądu tuż na klawiaturze.
Klawiatura membranowa o wysokiej jakości wyposażona w 4
wskaźniki LED (błędy-baterie-kod-zamykanie-otwieranie).
Klawiatura blokuje się po trzykrotnym wprowadzeniu błędnego kodu.
Mechanizm zamka oraz poziome rygle chroni płytka z manganowej
stali.

DESIGN
Specjalne malowanie proszkiem aminowym o wysokiej jakości.
Kolor ciemnoszary.

INNE
Sposób wykonania: zrobotyzowany system spawania.
Zdejmowane drzwi - można wymienić na drzwi wyposażone w innego
rodzaju zamek.
Automatyczne oświetlenie LED po otworzeniu drzwi.
Krawędzie o specjalnej konstrukcji zapewniają bardzo duże
zabezpieczenie przed dewastacją drzwi.
Kotwy w tylnej części sejfu chronią sejf przed wyciągnięciem ze ściany.
Wyjmowana półka wewnętrzna.

GWARANCJA
2 lata.

ŚCIANKI
Grubość panelu frontowego - 12 mm.

Zamek
Elektroniczny

Na zewnątrz
(WxSZxG)
490 x 370 x 250
mm

UAB „SAFFORT

Wewnątrz
(WxSZxG)
475 x 355 x 205
mm

Vilkpėdės g. 2A

Waga
32kg

Kod firmy

Objętość
35l

Numer tel.

E-mail

Półki
1 szt.

Strona intern.

NORTHERN EUROPE“

LT-03151, Vilnius

304447813

228 738 550

info@saffort.pl

www.saffort.lt

