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Stöldsäkra din offentliga surfplatta som
informations- och betalningsstation

Med varularmet InVue CT200 kan företag och organisationer enkelt och
säkert presentera information för kunder och besökare på surfplattor. 

Designen på varularmet är tålig för de mest besökstäta miljöerna. 

Surfplattan kan monteras i olika rörelseinställningar och varularmet
installeras på vägg, bord eller på golvstativ. 



En valfri konsol för kortläsare gör surfplattan till en betalningsstation.

Ett varularm för surfplattor med hög säkerhet som fungerar
överallt.
Varularmet InVue CT200 är en stöldskyddslösning med hög säkerhet som kan
användas i alla typer av miljöer.

Varularmet InVue CT200 är en ideal produkt för affärstillämpningar där
surfplattan inte behövs att tas bort från varularmsstället så ofta.

En valfri konsol för kortläsare gör att surfplattan snabbt kan omvandlas till en
betalningsstation.

Designen på varularmet är stöldsäker och tålig nog för de mest kund- och
besökstäta miljöerna, vilket gör InVue CT200 till en säkerhetslösning med
enkelt personalunderhåll för alla affärstillämpningar

Produktblad - InVue CT200
InVue CT200

Video - InVue Commercial Security

Se YouTube-videon här

https://gatesecurity.se/images/document/invue/CT200.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4UoeqzUCzP4


Produktdesign - InVue CT200

• Stöldsäkert väggfäste av låg profil.
• Kompatibla ramar för surfplattor med 10- och 12 tumsskärmar.
• Tre olika inställningar på stället - fast, vridbar och fristående

(vridbar visas).

• Självlåsande ramhölje med larmsignal.
• Golvstativ med viktad bas och bultfäste för ökad stabilitet.

• Lutningsalternativ tillgänglig för alla varularms ställ.
• Varularmet är tålig nog att lämnas utan uppsikt med sin

motståndskraftiga design.

• Stöder integration av ljudutgång och betalningsstation.
• Kompatibel med InVues elektroniska låssystem IR Ecosystem.

Gate Security säljer och installerar varularm, larmbågar, varuskydd,
stöldskydd, butikslarm, punktlarm, passersystem, kameraövervakning,
porttelefoni, övervakningssystem och säkerhetsskåp i Sverige, Norge,
Danmark och Finland.

http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-larmbagar
http://gatesecurity.se/produkter/varularm-invue
http://gatesecurity.se/produkter/passersystem
http://gatesecurity.se/produkter/kameraoevervakning
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