
2016-08-02 11:23 CEST

Varularmet som ger elektroniska tillbehör
en säljboost

Med varularmet InVue Series 1560 har du möjlighet att presentera
elektroniktillbehör tillsammans med din surfplatta eller smartphone via en
strömförsörjd larmport. 

Varularmet innehåller larm på produkterna, larm i produktstället, valfria
extra säkerhetsklamrar och låsning som ger ett skalbart stöldskydd. 

Gränssnittet på varularmet med IR Key ger kompatibilitet med InVue Access
Manager.



Varularmet som ger elektroniska tillbehör en säljboost.
Marknadens första varularm som ger butiker möjlighet att enkelt och säkert
presentera elektroniska tillbehör tillsammans med smartphones och
surfplattor på samma produktställ.

Varularmet innehåller larm på produkterna, larm i produktstället, valfria extra
säkerhetsklamrar och låsning som ger ett skalbart stöldskydd för
elektronikprodukter.

• Möjlighet att presentera tillbehör jämte smartphones och
surfplatta via strömförsörjd larmport

• Gränssnittet med IR Key ger kompatibilitet med InVue Access
Manager

• Larm i sensorn gör stulna produkter svåra att gömma
• Larm på produktstället ger ytterligare stöldskydd
• Tillägg av säkerhetsklamrar ger avskräckande effekt

Produktblad

Series 1560

Produktdesign

• Liten larmsensor ger minimalt hinder
• Nattlig borttagning är enkelt med justerbara säkerhetsskruvar

(verktyg krävs)
• Haspel med låg dragkraft ger en lätt och smidig hantering av

sladden

• Gränssnittet med IR Key ger kompatibilitet med InVue Access
Manager

https://gatesecurity.se/images/document/invue/Series-1560.pdf


• Tillägg av säkerhetsklamrar ger avskräckande effekt
• Låsning i stället ger avskräckande effekt

• Möjlighet att presentera tillbehör jämte smartphones och
surfplatta via strömförsörjd larmport

• Larm i sensorn gör stulna produkter svåra att gömma
• Larm på produktstället ger ytterligare stöldskydd

InVue Access Manager

Se YouTube-videon här

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

https://www.youtube.com/watch?v=cQFcHt4jLmQ
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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