Visi seifai vienoje vietoje

+370 5 2399333

Nemokamas pristatymas per 4 - 6
savaites

MOTTURA PERSONAL 11.3625

46799 € 59999 €
MODELIS
11113625E
IŠORINIAI MATMENYS
290 x 410 x 250mm
(HxWxD)
VIDINIAI MATMENYS
275 x 395 x 195mm
(HxWxD)
SPYNOS TIPAS
Elektroninė
SVORIS
25kg
TŪRIS
21l
LENTYNOS
1 vnt.
SAUGUMAS

Prekės informacija
GAMINTOJAS

DURELĖS

Mottura

10 mm. storio, vientiso plieno konstrukcija.

SAUGUMO SERTIFIKATAS

SKLĄSČIAI

EN 14450 - S2 klasė.

Nikeliu dengti, kontūriniai, plieniniai ∅20x24 mm.
skląsčiai.
Papildomi stačiakampiai skląsčiai viršuje ir
apačioje mažesniuose seifuose.

DRAUDIMO REITINGAS
Draudimo reitingas gryniesiems pinigams 5.000
Eurų ir 50.000 Eurų vertybėms.

SPYNOS TIPAS
Nauja unikali lietimui jautri "ROTARY" elektroninė
spyna, sertifikuota pagal EN 1300 standartą A
klasei, valdoma didelio pajėgumo elektroninės
sistemos su nuolatine atmintim.
Naudotojo kodas 8 simbolių (susidedančių iš 4
skaičių po 2 simbolius). Kodas surenkamas sukant
lietimui jautrų spynos paviršių į skirtingas puses.
Specialūs kontūriniai (registruoto MOTTURA
prekinio ženklo formos) spynos skląsčiai atsidaro ir
speciali rankenėlė seifui atidaryti išlenda
automatiškai surinkus teisingą kodą.
Spyna maitinama 6 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 (klaidos-baterijos-kodouždarymo/atidarymo).
Klaviatūra užsirakina tris kartus įvedus neteisingą
kodą.
Spynos mechanizmas bei horizontalūs skląsčiai
apsaugoti manganinio plieno plokštele.

DIZAINAS
Specialus aukštos kokybės dažymas
aminoplastiko milteliais.
Tamsiai pilka spalva.

KITA
Seifas virintas robotizuota sistema.
Nuimamos durys - galima pakeisti į dureles su kito
tipo spyna.
Automatinis LED apšvietimas atidarius dureles.
Specialios vidinės briaunos suteikia itin didelį
atsparumą prieš sulaužymą.
Ankeriniai liežuviai seifo galinėje dalyje, saugantys
seifą nuo ištempimo iš sienos.
Išimama vidinė lentynėlė.

GARANTIJA
2 metai.

SIENELĖS
12 mm. storio priekinė sienelė.
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SpynaElektroninė
Išorė (HxWxD)290 x 410 x 250 mm
Vidus (HxWxD)275 x 395 x 195 mm
Svoris25kg
Tūris21l
Lentynos1 vnt.
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