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iPhone 6 stöldsäkras med nytt varularm

Genom en minimal design på varularmet Series 950 stöldsäkras iPhone 6 på
ett elegant sätt. 

Med anpassade sensorer så ges iPhone 6 både stöldskydd och laddning,
samtidigt som kunderna kan testa produktens känsla och funktioner. 

För ökad säkerhet kan man inkludera justerbara säkerhetsbyglar i metall,
Midclamp. 



Series 950 är en del av IR Ecosystem, ett elektroniskt låssystem med endast
en nyckel. 

Series 950: Varularm från InVue

I utvecklingen av designen för Series 950 har fokus varit att få
ett kompromisslöst varularm som har minimal synbarhet över
disk tillsammans med enkelhet, lättanvändbarhet och pålitlighet. 

Enkel uppladdning

En “plug and go”-sensor ger dig möjlighet att ge ström åt visningsprodukter.

Minimal design

Varularmet Series 950 har en minimal synbarhet i förhållande till produkten
som ska visas upp.

Använder IR Ecosystem

Ett säkerhetssystem med en enda nyckel som skyddar dina mest
stöldbegärliga produkter. En nyckel till olika kategorier av varularm ger dig
pålitlig säkerhet för alla produkter i hela butiken. IR Ecosystem ger dig
möjligheten att på ett säkert sätt presentera och ge kunder tillgång till dina
produkter samtidigt som butikspersonalen alltid har rätt nyckel till hands när
det behövs.

För extra säkerhet: Midclamp



Lägg till justerbara säkerhetsbyglar i metall för ökad säkerhet.

Fördelar med Series 950

• Lätt att installera
• Enkel att underhålla
• Låter kunden testa produkten innan köp
• Laddar telefonen samtidigt som den visas
• Smidig att larma av och på med hjälp av IR-nyckel

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se

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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Kontaktpersoner

Thomas Rasi
Presskontakt
thomas.rasi@gatesecurity.se
+46 31 364 44 00
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