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Stöldskydd för smartphone och surfplatta
i ett varularmssystem

Varularmet InVue Series 2865 är ett flexibelt säkerhetssystem som låter
butiksägare skydda flera olika varumärken för smartphones, surfplattor,
kameror och tillbehör på en enda visningsplats. 

Varularmet ger visningsprodukterna strömladdning samtidigt som kunden
enkelt kan testa dem.

Personalen kan lätt hantera varularmet med den elektroniska nyckeln IR Key



om man vill byta visningsprodukt.

Stöldskydda alla surfplattor och smartphones med ett
varularmssystem.
Varularmet Series 2865 är ett flexibelt säkerhetssystem som låter butiksägare
skydda flera olika varumärken för smartphones, surfplattor, kameror och
tillbehör på en enda visningsplats.

Series 2865 består av ett modulärt system av reglerade strömboxar med
multi-spänning och en komplett serie av sensorer som kan anpassas för olika
behov.

Arkitekturen för ström- och larmsystemet är optimerad för att passa olika
typer av bord, vilket gör att man enkelt kan ändra konfigurationen om man
vill lägga till nya produkter.

Series 2865 är en del av InVues exklusiva IR Ecosystem™, det enda
säkerhetssystemet med en nyckel som fungerar i hela butiken och som
skyddar stöldbegärliga produkter.

Video - Series 2865



Se YouTube-videon här

Produktblad
Series 2865

Sammanfattning av Series 2865

• Varularm som gör att kunden enkelt kan testa, samtidigt som
personalen lätt kan byta, visningsprodukter

• Larm på 105-110 dB är tillräckligt högt för bullriga miljöer
• Flera olika ljud på larm som skiljer på positioner om flera

stöldförsök sker samtidigt
• En larmenhet kan kopplas mot upp till 4 ström/larmboxar
• 16 positioner för vardera ström och larm eller 32 positioner för

bara larm.
• Lösningen med larm är kompatibel med alla Zips 2.0™-sensorer
• Smart spänningsreglering upptäcker, justerar och kompenserar

för spänningsförlust mellan strömboxen och produkten.
• Stödjer InVue Access Manager för elektroniska nycklar för internt

stöldskydd
• Kompatibel med analysverktyget InVue Insight

https://www.youtube.com/watch?v=psmHVYc-OU4
http://gatesecurity.se/images/document/invue/InVue-Series-2865.pdf


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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