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iPhone 7 och Apple Watch 2 på samma
varularm

Den 16:e september släpper Apple de nya produkterna iPhone 7, iPhone 7
Plus och Apple Watch Series 2.

Med Series 1560 och Series 1060 från InVue kan du elegant presentera och
stöldsäkra både smartphone och klocka på samma varularm. 

Varularmen är designade för att stöldskydda produkterna och samtidigt
strömförsörja dem.



Säkerhetslösningen ger butiken ett effektivt sätt att öka merförsäljningen.

Varularmet Series 1060

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

Varularmet Series 1560
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

Mer information om varularmen
Ladda ner de bifogade dokumenten för Series 1560 och Series 1060
nedanför. 

Ring gärna våra kontaktpersoner eller besök vår hemsida.

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

Kontaktpersoner

Kent Östman
Presskontakt
kent.ostman@gatesecurity.se
+46 54 22 44 101
+46 702 750 790 
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