Låsbox/Laddbox – Large / X-Large “Heavy-Duty” - Artnr. 67885-10/20 / 67885-15/30
för skydd, förvaring och laddning av Laptops, iPads / Surfplattor / Mini Laptops m.m.

Mycket kraftig konstruktion med samma godkända
låsmekanism av högsäkerhetstyp som klassade säkerhetsskåp
har vilket ger en mycket inbrottssäker förvaring.

Hyllorna är anpassningsbara i
höjdled vilket ger en låsbox som
enkelt kan anpassas efter behov.

Låsbox/Laddbox – Large ”Heavy Duty” (67885-10/30 / 67885-15/30)
Marknadens kraftigaste stöldskyddsbox för såväl iPads / Surfplattor, Laptops som andra värdeföremål. Levereras med högkvalitativt och
godkänt kodlås och är lämplig för såväl Skolor, Universitet, Högskolor, Kontor, Hotell etc.
Mycket kraftig konstruktion och byggd på samma sätt som våra klassade säkerhetsskåp viket ger en mycket inbrottssäker förvaring.
Förvaring – Laptop / iPads/Surfplattor
Boxen finns i 2 versioner som rymmer upp till 10st Laptops / 20st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops alt. 15st Laptops / 30st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops).

Hyllor / Inredning
Unik utformning av hyllorna gör att hyllinredningen enkelt kan anpassas efter behov. Hyllorna kan anpassa till höjd 43mm alt. 86mm och
en kombination av olika höjder kan väljas så att såväl Laptops som iPads/Surfplattor, eller en blandning av dessa, kan förvaras i boxen.
Hela hyllenheten kan dessutom enkelt lyftas ut ur skåpet vilket förenklar kabeldragning och installation.
Laddning / Synkronisering
Boxen har 20st (10/20) alternativt 30st (15/30) 220V-uttag. Som tillval finns Ladd/Synkroniseringsenhet för upp till 15st iPads/Surfplattor (6799-15).
Kodfunktioner
Högkvalitativt och godkänt kodlås med såväl Användarkod som Masterkod. Kodenheten varnar när batteriet
börjar ta slut och dess unika utformning gör att om batteriet tar slut byts batteriet enkelt från utsidan av boxen.
Vagn
Kan som tillval uppgraderas till vagnsversion för användning som mobilt klassrum med handtag och specialhjul som gör vagnen lättmanövrerad.
Montering
Boxen är förberedd med hålbilder för montering separat på bord eller i vägg samt för montering på
varandra i höjd (Skruvsats för montering i betong och trä medföljer).
Utvändiga mått i mm: Höjd: 600 / 815 Bredd: 520 Djup: 410 (mm). Höjd vid vagnsversion: 750 / 965 (mm).
Invändiga mått i mm: Höjd: 533 / 748 Bredd: 435 Djup: 350 (mm).
Hyllmått i mm (=funktionsmått):
Höjd mellan hyllplan: 43mm alternativt 86mm (En kombination av höjderna 43mm/86mm kan väljas).
Hyllbredd: 410mm. Maxdjup: 350mm.
Vikt: Ca 69 / 84 kg (+15kg i vagnsversion) Material: Stål (2mm). Färg: Grafitgrå
Ingående detaljer: Installationsanvisning, Manual för Kodlås, Uttagslist, Skruvsats

Låsbox / Laddbox – Large / X-Large
Artnr.

Kan uppgraderas till vagnsversion med
specialhjul av mycket hög kvalitet vilket ger en
lättrullad och väl fungerande vagn (67885-V).

Benämning

67885-10/20 Låsbox / Laddbox – Large

(Levereras med 10st hyllor för laddning och förvaring av 10st Laptops alt. 20st iPads/Surfplattor.

67885-15/30 Låsbox / Laddbox – X-Large (Levereras med 15st hyllor för laddning och förvaring av 15st Laptops alt. 30st iPads/Surfplattor.
Tillval/Uppgraderingar:
67885-V

Vagnskit – Låsbox/Laddbox (Tillval för vagnsfunktion),

635

Extra uttagslist - 10-uttag (Tillval vid behov av fler än 20st respektive 30st uttag).

6799-15

Ladd/Synk-enhet för iPads / Surfplattor - 15-enheter (Tillval till 67885-15/30).

637

3-Fas adapter - 3st standard 220v uttag till 1st 3-fas uttag (Tillval till 67885 vid behov av anslutning till 3-fas).
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6799-15 Ladd/Synkenhet (Tillval)

