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СЕЙФ ЗА ГАРДЕРОБА
ИЛИ ХОТЕЛСКИ СЕЙФ

Защита за лаптоп, документи
и ценности.

VICTORIA SAFE
ГОЛЯМ ОБЕМ, ЛЕСЕН КАМУФЛАЖ

• Сейфът прилича на голяма кутия за
обувки с вратичка, скрита в горната
част на сейфа под камуфлажния
капак.

• Здрава конструкция

• Може лесно да се монтира в
гардероб, в кола или в хотелска
стая.

• Анкериране към пода

BY

BY

GUNNEBO

• Вътрешно LED осветление
• Електронна брава с авариен ключ и
възможност за одит
• Голям размер

VICTORIA SAFE
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел

Външ .Височ.

Външ. Шир.

(мм)

Външ. Дълб.

(мм)*

(мм)*

450

500

Victoria safe
150
*Сейфът иман нужда от място 460x503 мм.

Вътр. Височ.
(мм)
145

Вътр. Шир.
(mm)
445

Вътр.Дълб.
(mm)
495

УВЕЛИЧЕН ОБЕМ

ЕЛЕКТРОННА БРАВА

Големите вътрешни размери (ВxШxД)
145x445x495 мм, постигат обем от 32 л,
което позволява удобно съхранение на
големи предмети като папки класьори за
документи, лаптопи и др.

Удобно заключване с дисплей

УДОБНО СЪХРАНЕНИЕ
Вратата, поставена в горната част на
сейфа, позволява пълен достъп до всички
съхранявани предмети. Благодарение на
задвижващия механизъм, вратата може
лесно да се отвори и остава в това
положение. Вътрешната LED светлина
прави по-удобно използването на сейфа.
Електронната брава показва съобщенията
на дисплея. Упътването за отваряне и
затваряне е на бравата. Одитът се вижда
на дисплея на бравата.

Обем (л)
32

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
  Предупреждение за изтощена батерия.
  Функция скрит код.
  Тих режим.
 Настройка на брой опити при грешно въведен код
преди бравата да врезе в режим заспиване.

Благодарение на специалния капак
сейфът прилича на кутия. Крадецът
може лесно да подмине, без да го
забележи.

КОНСТРУКЦИЯ И
АНКЕРИРАНЕ
Вратата е отгоре и е изработена от 1,2 мм
стомана, скрита под капака. Корпусът на
сейфа е изработен от 1,5 мм стомана, а
капакът е от 1 мм стомана. Заключващият
механизъм е направен от 12 мм резета.
Сейфът има 4 отвора за закрепване отдолу.
Също така е възможно да се пробият
допълнителни отвори за закрепване за
задно фиксиране.

www.chubbsafes.com
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  Инструкцията за отваряне / затваряне е на бравата
  Разглеждане на одита е на дисплея на бравата
  Режим на ползване по избор – домашен или хотелски
 Три начина за отваряне: потребителски /
хотелски код, мастър код, авариен ключ

  3-6 цифрен потребителски код
 Одит функцията показва последните 100
събития с дата, час и начин на отваряне.

КАМУФЛАЖ
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Тегло (кг)

