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Produktställ med elektroniskt låssystem

IR StopLok är ett nytt produktställ som använder sig av InVues elektroniska
låssystem vilket gör varularmet överlägset de tradionella produktställen,
mekaniska såsom magnetiska.Med IR StopLok kan butiksföreståndaren välja
antalet produkter som är låsta och tillgängliga i produktstället.Med IR Key
som lås- och nyckelsystem blir en stulen eller tappad nyckel oanvändbar efter
12 timmar.



Kostnadseffektivt varularm för stöldbegärliga tillbehör och
produkter.

Varularmet IR StopLok är nu en del av InVues elektroniska låssystem IR
Ecosystem™, vilket ger ett överlägset stöldskydd för stöldbegärliga produkter
jämfört med traditionella magnetiska och mekaniska
produktställ.Produktsstället är designat att ge mer stabilitet och utökat
motstånd mot fysiskt våld.Varularmet IR StopLok ger butiksföreståndare
möjlighet att välja antalet låsta och tillgängliga produkter i produktstället.

HS Smart Watches är en del av InVues exklusiva IR Ecosystem™, det enda
säkerhetssystemet med en nyckel som fungerar i hela butiken och som
skyddar stöldbegärliga produkter.

IR StopLok ger dig möjlighet att välja antalet låsta och
tillgängliga produkter i produktstället.

1. Kompabilitet med IR2 Key som ger snabbare tillgång till
produkterna, vilket gynnar kunderna

2. IR-låssystemet ger en överlägsen säkerhet jämfört med
magnetiska eller mekaniska system

3. IR2 Key inaktiveras efter 12 timmar, vilket gör att en tappad eller
stulen nyckel blir oanvändbar

4. Produktstället är designat att motstå mer fysiskt våld
5. Ger butiksföreståndare möjlighet att välja antalet låsta och

tillgängliga produkter i produktstället.

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se
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Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.
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