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Besök Gate Security på SHOP 2017,
Kistamässan

Gate Security kommer till SHOP 2017 på Kistamässan 10-11 maj!

SHOP 2017 är Nordens största mötesplats för handeln.

Besök gärna Gate Security! 

Vi finns i monter J:01.



Gate Security på SHOP 2017, Kistamässan 10-11 maj
Gate Security kommer att visa produkter och tjänster som bl.a:

• Varularm för elektronik
• Varularm för offentliga surfplattor
• Elektroniska lås för alla skåp
• Larmbågar för dina butiksutgångar
• Passersystem

+ andra säkerhetslösningar för handeln!

Urval av produkter som ska presenteras:

InVue CT300 - Varularm för offentliga surfplattor med
betalningsstation

Omvandla surfplattan till ett kraftfullt försäljningsverktyg.

Varularmet CT300 är en komplett säkerhetslösning för surfplattor som
förvandlar en säkerhetsutmaning till en affärsmöjlighet.

Varularmet kan roteras och visas runt i 3 axlar, samt har en valfri integrering
av betalningsmodul och USB 2.0-portar som gör det möjligt för transaktioner
var och när kunden är redo.

• Den hårda och slitstarka varularmsstället gör det möjligt för
surfplattor att lämnas utan uppsikt som självbetjäningsstationer

• Stödjer integration med mobila betalningsmoduler och PIN-
läsare

• Valfri multiladdare med kapacitet att ladda upp till 10 surfplattor
samtidigt, eller fem surfplattor och fem integrerade
betalningsstationer

• Varularmet har ett ergonomiskt hölje för en surfplatta eller en
surfplatta med mobil betalningsstation. Alla höljen levereras som
standard med en handledsrem, rotationskapacitet och möjlighet
att använda en axelrem

Produktblad



CT 300

InVue Series 3000 - Trådlöst varularm för smartphones och
surfplattor

Trådlöst varularm som ger den ultimata kundupplevelsen

Series 3000 är det första trådlösa varularmet för surfplattor och
mobiltelefoner, som ger kunden möjlighet att testa produkten inom en
förinställd säkerhetsomkrets inom butiken.

Varularmet Series 3000 tillhandahåller en produktsäkerhet helt utan sladdar,
vilket ger dina kunder en oöverträffad frihet i deras shoppingupplevelse.

• Trådlöst varularm för mobiltelefoner och surfplattor
• Fullt justerbar säkerhetsomkrets, upp till ca 10m
• Ett varnande alarm meddelar kunderna när de närmar

säkerhetsgränsen
• Kompatibel med interaktiva system

Produktblad

Series 3000

InVue Access Manager - Få full kontroll på dina elektroniska
lås

http://gatesecurity.se/images/document/invue/CT-300.pdf
http://gatesecurity.se/images/document/invue/Series-3000.pdf


Se YouTube-videon här

Gate Securitys webbsida på SHOP 2017:

www.easyfairs.com/sv/go/catalog/619892/

Registrering

Anmäl dig till SHOP 2017 - Fri entré

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?autohide=1&showinfo=0&modestbranding=0&autoplay=0
http://www.easyfairs.com/sv/go/catalog/619892/
https://registration.n200.com/survey/2xj4rohnqynqb/start?translation=20smh590y3f0c
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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