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Varularm för ökad försäljning av
elektroniska tillbehör

Varularmet Series 1060 från InVue är en stöldskyddslösning för smartphones
och surfplattor som möjliggör en säker presentation av elektroniska tillbehör
på samma produktställ.

En extra strömförsörjd larmport för tillbehören gör att man kan öka
korsförsäljningen.

Dessutom är varularmet lätt att använda tack vare en smidig haspel för
sladden som ger en jämn rörelse vid interaktion med produkten.



Varularm som ökar korsförsäljning av elektroniska tillbehör.
Varularmet Series 1060 med dess lösning med gömd sladd ger betydande
fördelar vad det gäller kundupplevelse, produktvisning och
försäljningsresultat.

Dessutom är varularmet lätt att använda tack vare Easy Pull™, en haspel för
sladden som ger en jämn och konsekvent rörelse vid kundinteraktion med
produkten.

Varularmet Series 1060 har även en strömförsörjd larmport för exklusiva
tillbehör till huvudprodukten, vilket ökar korsförsäljningen.

• Strömförsörjd larmport för elektroniska tillbehör som ger en
skyddad visning vid korsförsäljning

• Varularm med låg profil över disk för enkel installation utan
synliga sladdar

• Larm på både sensorn och produktstället ger ett överlägset
stöldskydd

• Marknadens första varularm för produkter med 5V- och 3A-
strömförsörjning
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• Varularm ovanför disk för enkel installation utan synliga sladdar.
• Larm på både sensor och ställ ger ett oöverträffat stöldskydd.

• Larmet på 100dB fungerar utmärkt i bullriga miljöer
• Gränssnitt för IR Key för kompatibilitet med zonindelning och

nyckelgranskning

https://gatesecurity.se/images/document/invue/series-1060.pdf


• Smidig och tyst haspel för sladden ger en utmärkt
kundupplevelse

• Liten storlek på sensorn inverkar minimalt på produkten
• Larmport för elektroniska tillbehör till visningsprodukten

• Klamrar för extra säkerhet som valfritt tillbehör
• Integrerad låsning av produkten i varularmsstället för ytterligare

säkerhet
• Stöd för produkter med USB Type-C: 5V, 3A

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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