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Smart varularm för offentliga surfplattor

Om du använder en surfplatta som informationscentral eller för att
demonstrera dina produkter och tjänster, så lanserar Gate Security nu
varularmet InVue CT100 som skyddar din surfplatta mot stöld och
sabotage. InVue CT100 har en integrerad strömladdning av en mängd olika
surfplattor i varularmet. Personal kan enkelt docka av och på surfplattan med
hjälp av den unika nyckeln i InVue IR Ecosystem.



Se YouTube-videon här

Ökad säkerhet och förenklad användning

Varularmet CT100 säkrar och möjliggör användning av tablets i kommersiellt
syfte. Den har det starkast möjliga skyddet mot stöld och sabotage. 

PERFEKT FÖR ALLA FÖRETAG SOM:

• Använder självbetjäningsstationer, informationscentraler,
kundservice

• Behöver snabb tillgång till information, lager och spårning av
order

• Har en mobil arbetskraft
• Kräver ett enkelt försäljningsställe och digitala displayer
• Kräver en enkel nattlig låsningsmöjlighet

Starkt hölje i polykarbonat ihop med integrerad
strömkontakt

• Inbyggd rem för enkel mobil användning

//www.youtube.com/watch?v=FEv8exEDa90


IR2-nyckel låser omedelbart upp surfplattan

Med IR2-nyckeln kan man enkelt låsa upp surfplattan från varularmet och
göra den mobil.

Surfplattan låses automatiskt igen när man sätter tillbaka den i stället.

• Patenterad säkerhetsnyckel låser enkelt upp surfplattan.

Ger enkelt ström med integrerad laddning

Varularmet CT100 gör laddning av produkten enkel med dess integrerade
kontakt för ström när surfplattan är i stället.

• Integrerad kontakt ger ström till surfplattan när den är dockad.
• Gränssnittet mot IR är lättillänglig.

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

mailto:info@gatesecurity.se
http://gatesecurity.se/


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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