Låsbox/Laddbox - Heavy-Duty - Artnr. 67883)

Låsbox/Laddbox – Heavy Duty (67883)
Kraftig stöldskyddsbox för Laptops, iPad:s/Läsplattor och andra värdeföremål med högkvalitativt kodlås. Boxen ger ett mycket
effektivt stöldskydd och är lämplig till såväl Skolor, Universitet, Högskolor, Kontor, Hotell e.t.c.
Förvaring – Laptop / Läsplatta
Förvaring och Laddning av upp till 2st Laptops alternativt 4st iPads/Surfplattor/Mini-Laptops.
Hyllor / Inredning
Unik utformning av hyllorna gör att hyllinredningen enkelt kan anpassas efter behov. Hyllorna kan ställas in på höjd 43mm alt. 86mm och
en kombination av olika höjder kan väljas.
Laddning
Boxen har 6st uttag för anslutning av Nätadaptrar och väl tilltagen hålbild för ventilation.
Kodfunktioner
Högkvalitativt kodlås med 2 alternativa inställningsmöjligheter: Egen unik kod eller Engångskod. Kodenheten drivs med 4st AA batterier och
indikerar när batteriet börjar ta slut. Även nödnycklar (Masternyckel) medföljer för mekanisk öppning av boxen om kod glömts bort eller om
batteriet tagit slut.
Montering
Boxen är förberedd med hålbilder för montering separat på bord eller på vägg (Skruv för montering i betong och trä medföljer). Som tillval
kan boxarna anpassas med hålbilder för montering på varandra i höjd samt i bredd. På detta sätt kan boxanläggningar byggas.
Utvändiga mått i mm:
Small - Höjd: 200 Bredd: 520 Djup: 406 (mm).
Invändiga mått i mm (= funktionsmått):
Small - Höjd: 190 Bredd: 515 Djup: 330 (mm).
Hyllmått i mm (=funktionsmått):
Höjd mellan hyllplan: 43mm.
Hyllbredd: 410mm.
Maxdjup: 350mm.
Vikt: Ca 20 kg.
Material: Stål (5mm i dörr, 2mm i vägg).
Färg: Grå
Ingående detaljer: Installationsanvisning, Manual för Kodlås, 2st Nödnycklar.

Låsbox/ Laddbox - Small
Artnr.

67883

Benämning

Låsbox / Laddbox – Small (Levereras med 1st hylla (6788) för laddning och förvaring av 2st Laptops alt. 4st Läsplattor (Uttagslist + Hålbild för ventilation.

Tillval/Uppgraderingar:
6788-HL

Hålbild för boxmontering i höjd och bredd.
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