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Försäljning med surfplattan på ett säkert
sätt

Med varularmet InVue CT 300 kan du använda din surfplatta som
betalningsstation på ett säkert sätt. 

Tack vare det slitstarka varularmsstället kan surfplattan lämnas utan uppsikt
som självbetjäningsstationer. 

Den stödjer integration med mobila betalningsmoduler och PIN-läsare. 

Varularmet passar alla 8-, 10- och 12-tums surfplattor, har ett ergonomiskt



hölje och hanteras av InVue IR Key.

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.

• Det 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

Produktdesign

• Rotation över 3 axlar och valfri integration av betalningsmodul
• Varularmsställ med möjlig extern koppling via USB 2.0
• Docka av surfplattan snabbt och gör den mobil med hjälp av

InVue IR Key

• Produktställ och hölje är kompatibla med 8-, 10- och 12-tums
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surfplattor - Apple, Android och Windows
• Unikt gångjärn för betalmodulen som gör att den kan vara

framåtvänd, bakåtvänd, säkrad i stället eller tas bort av
butikspersonal

• Stödjer integration med betalsstation och PIN-läsare
• Mångsidig montering med bult, klisterlappar eller fristående bas
• Varularmsstället har ett inbyggd larm med batterireserv som kan

konfigureras och skicka ut larmmeddelanden

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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