VISI SEIFAI VIENOJE VIETOJE

Nemokamas pristatymas per 4 - 6 savaites

+370 5 2399333

TECHNOMAX TECHNOFORT DMT/7

54999 €
MODELIS

51DMT7E

IŠORINIAI MATMENYS

490 x 430 x 400mm (HxWxD)

VIDINIAI MATMENYS

470 x 420 x 345mm (HxWxD)

SPYNOS TIPAS

Elektroninė

SVORIS

61kg

TŪRIS

68l

LENTYNOS

1 vnt.

SAUGUMAS

Prekės informacija
GAMINTOJAS

DURELĖS

Technomax

10 mm. storio vientiso plieno konstrukcija.

SAUGUMO SERTIFIKATAS

SKLĄSČIAI

EN 14450 - S1 klasė.

Nikeliu dengti, besisukantys (bandant nupjauti) plieniniai ∅22 mm.
Horizontalūs ir viršutiniai vertikalūs skląsčiai apsaugoti pragręžimui
atsparia 3 mm storio manganinio plieno plokštele, įmontuota kampu
siekiant didžiausio atsparumo gręžimui.

DRAUDIMO REITINGAS
Draudimo reitingas gryniesiems pinigams 2.500 Eurų ir 25.000 Eurų
vertybėms.

SPYNOS TIPAS
Elektroninė spyna, sertifikuota pagal EN 1300 standartą, valdoma
didelio pajėgumo elektroninės sistemos su nuolatine atmintim.
Naudotojo kodas 6-ių simbolių.
Spynos atidarymas/uždarymas pasukant užsuktuką.
Spyna maintinama alkaline baterijomis (nėra komplekte).
Akustiniai ir vizualūs signalai, patvirtinantys įvesto kodo teisingumą,
rodantys klaidas bei baterijų būklės nepakankamumą.
Atsarginis išorinis srovės prijungimas tiesiai ant klaviatūros.
Aukštos kokybės membranos klaviatūra su 4 led indikatoriais.
Klaviatūra užsirakina tris kartus įvedus neteisingą kodą.
Spynos mechanizmas apsaugotas manganinio plieno plokštele.

SIENELĖS
10 mm. storio priekinė sienelė, 5 mm. storio kitos sienelės.

TVIRTINIMAS
Skylės tvirtinimui seifo dugne ir galinėje sienelėje, ankeriniai tvirtinimo
varžtai komplekte.

DIZAINAS
Specialus aukštos kokybės dažymas epoksidiniais milteliais.
Granito pilka spalva.

KITA
Seifas virintas robotizuota sistema.
Konstrukcija išpjauta naudojant "High-tech" lazerių technologiją.
Specialios konstrukcijos stiprūs plieniniai vyriai leidžia patogiai,
neprarandant erdvės daiktams įdėti, atidaryti seifo dureles 90°.
Specialios vidinės briaunos, suteikiančios itin didelį atsparumą prieš
durelių sulaužymą.
Išimama vidinė lentynėlė.

GARANTIJA
2 metai.

Spyna
Elektroninė

Išorė (HxWxD)
490 x 430 x 400
mm

UAB „SAFFORT
NORTHERN EUROPE“

Vidus (HxWxD)
470 x 420 x 345
mm

Vilkpėdės g. 2A
LT-03151, Vilnius

Svoris
61kg

Tūris
68l

Įmonės kodas Tel. numeris
304447813
+370 5 2399333

Lentynos
1 vnt.

El. paštas
info@saffort.lt

Inter. svetainė
www.saffort.lt

