Sejfy Maximum Security
se snímáním otisků prstů
Společnost Yale je hrdá na to, že dokáže chránit věci, které jsou pro vás
nejcennější. Sejfy s maximální mírou zabezpečení a snímačem otisků
prstů nabízejí bezpečí i praktické otevírání ověřením otisku prstu. Do
paměti lze uložit až 100 různých otisků prstů.
Sejf lze otevřít nejen prostřednictvím ověření otisku prstu, ale také
po zadání kódu PIN nebo použitím mechanického klíče. Takže máte
k dispozici praktickou volbu tří způsobů ověření.
Využijte výhod kombinace rychlého otevření a posíleného zabezpečení
a zesílených plátů, které jsou odolné proti navrtání, a dveře sejfu
vyřezané laserem, které zvyšují odolnost vůči pokusům o násilné
vniknutí. Odrazujte všechny nechtěné návštěvníky zablokováním zámku
na jednu minutu po třech neúspěšných pokusech o otevření. Všechny
produkty řady mají certifikát Sold Secured Silver Approved garantující
maximální zabezpečení.
Ať už se jedná o váš fotoaparát pro zachycení vzácných okamžiků nebo
vzácné rodinné památky, máme pro vás ten správný sejf pro jejich
uložení.
Chráníme to, na čem vám záleží.
Balení obsahuje:
1 x sejf
1 x klíč
4 x baterie AA
1 x sada šroubů pro montáž trezoru do zdi nebo
na zem
1 x uživatelská příručka / pokyny pro instalaci

Hlavní vlastnosti a funkce:
• Otevírání ověřením otisku prstu s možností uložit do paměti až
100 různých otisků prstů.
• Zesílené pláty odolné proti navrtání a dvířka vyřezaná laserem
pro maximální odolnost vůči násilnému vniknutí.
• Časový zámek – sejf se po třech chybných pokusech uzamkne
na jednu minutu.
Další funkce:
• Motorizovaný zamykací mechanismus se dvěma západkami
(20 mm) odolnými vůči přeříznutí.
• Nadřazený mechanický zámek s vysokou mírou zabezpečení
a klíčem s jedním profilem.
• Otevírání kódem PIN.
• Mechanismus automatického otevírání dveří.
• Podsvícený displej s klávesnicí.
• Osvětlení interiéru pro dobrou viditelnost obsahu sejfu.
• Vnitřní háčky pro zavěšení klíčů a dalších drobných předmětů.
• Sejf je třeba bezpečně upevnit dodanými montážními prvky na
zem nebo do zdi.
• Chraňte důležité dokumenty, šperky, klíče a další cenné
předměty.

Otevírání ověřením
otisku prstu nebo
PIN kódem

Objednací kód
Home
YSFM/250/EG1

Obrázek

Nadřazený mechanický
zámek s klíčem s jedním
profilem

9V baterie pro nouzové
otevření při vybití
napájecích baterií

Motorizovaný zamykací
mechanismus se dvěma
západkami (20 mm) odolnými
vůči přeříznutí, ochrana proti
navrtání a laserem řezaná dvířka
pro maximální ochranu proti
násilnému vniknutí.

Popis
Řada sejfů Maximum Security Home
se snímáním otisků prstů

Vnější rozměry
250x350x300 mm

Vnitřní rozměry Hmotnost
240x337x230 mm 15, 7 kg

Objem
18,6 l

Office
YSFM/400/EG1

Řada sejfů Maximum Security Office
se snímáním otisků prstů

400x350x340 mm

390x337x270 mm 22 kg

35,5 l

Professional
YSFM/520/EG1

Řada sejfů Maximum Security
Professional se snímáním otisků prstů

520x350x360 mm

510x337x290 mm 28 kg

49,8 l

Laptop
YLFM/200/EG1

Řada sejfů Maximum Security Laptop
se snímáním otisků prstů

200x480x350 mm 190x467x280 mm 18 kg

24,8 l

