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Smart stöldskydd för smarta klockor

Med det ökande antalet exklusiva smarta klockor, så ökar även behovet av att
stöldskydda dem i butik. Det nya varularmet High Security Smart Watches
från InVue är specialanpassat för just smarta klockor. Med varularmet kan
kunden på ett säkert sätt testa klockan på armen utan att behöva tillfråga
butikspersonal. Samtidigt får klockan ström via micro-USB med InVues AP-
sensorteknologi.



En säkerhetslösning för stöldbegärliga klockor.
Moderna, smarta klockor kräver en säkerhetslösning som låter kunden prova
hur produkten ser ut innan man köper den. HS Smart Watches från InVue
tillhandahåller en optimal lösning som kombinerar en attraktiv
produktvisning vilket inbjuder till kundinteraktion tillsammans med att
klockan sitter säkert fast i säkerhetsanordningen.

HS Smart Watches är en del av InVues exklusiva IR Ecosystem™, det enda
säkerhetssystemet med en nyckel som fungerar i hela butiken och som
skyddar stöldbegärliga produkter.

Stabil säkerhet med larm för klocka för idealisk visning

1. Låter kunden testa klockan på armen utan att behöva få hjälp
från butikspersonalen

2. Ger ström och larm till klockor som har micro-USB med InVues
AP-sensorteknologi

3. Använder ett gemensamt visningsställ med flexibiliteten att
ändra från micro-USB till endast larm och vice versa

4. Säkrar de flesta smarta klockor med justerbara byglar
5. LED-lampa blinkar rött vid larm
6. LED-lampan visar att larmet är aktiverat.

Intresserad?
Kontakta oss för mer information på:

TELEFON: 054-53 66 00

EPOST:info@gatesecurity.se

WEBB:http://gatesecurity.se
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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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