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Smidigt varularm stöldskyddar den
bärbara datorn
Varularmet för bärbara datorer, InVue Laptop AOP, är en stöldskyddslösning
med ökad säkerhet som både är smidig att hantera och enkel att installera.
Aktivering av varularmet sker med InVues elektroniska nyckel och ett 95 dB
larm ljuder vid stöldförsök.
Varularmet kan monteras över eller under disk och på plana eller krökta ytor.

Varularm för bärbar dator som höjer kundupplevelsen.
Den lättanvända varularmet Laptop AOP är utformad för att ge ökad säkerhet,
en optimal kundupplevelse och en lägre kostnad av drift.
Laptop AOP är enkel att installera på den bärbara datorn och det är lika lätt
att flytta varularmet till en annan produkt.
Aktivering av varularmet sker via IR-porten med InVues elektroniska nyckel.
IR-porten är lätt tillgänglig för daglig drift och inga verktyg behövs för att
installera.
Det finns flexibla monteringsalternativ för att passa olika möbelstilar som
kan finnas i butiken.
Varularmet Laptop AOP ger butiken:
•
•
•
•
•

Förbättrad säkerhet för bärbara datorer.
Varularm som sitter direkt på produkt för att avskräcka
stöldförsök.
En universell stöldskyddslösning med lägre driftkostnad.
Enkel installation och underhåll för personalen.
Exceptionell interaktion med den bärbara datorn för kunden.

Sammanfattning av Laptop AOP
•
•
•
•
•
•
•
•

Motståndskraftig stålkabel med 60 cm lyftkapacitet och 11 kg
dragkraft.
"Anti-Grip"-design.
95 dB larm vid stöldförsök.
Kan monteras över eller under disken.
Monteras på plana och krökta ytor.
Ett-till-ett-varularm på produkten.
Inga specialverktyg krävs för att installera - avlägsna klisterlapp
och fäst på produkten.
Enkel åtkomst till IR-porten för att aktivera/avaktivera

•

varularmet snabbt.
Kompatibel med Access Manager för full kontroll av elektroniska
nycklar

Ladda ner produktblad för InVue Laptop AOP
Laptop AOP

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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