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Varularmsskåp för smarta klockor och
annan elektronik

Med varularmsskåpet InVue J704 kan man på ett stöldsäkert och elegant sätt
presentera smarta klockor och annan elektronik samtidigt. 

Varularmslösningen har fyra USB-strömanslutningar, vilket gör att man kan
presentera demoslingor utan problem eftersom de smarta klockorna alltid är
laddade. 

InVue J704 är en del av det elektroniska låssystemet InVue Ecosystem med
endast en nyckel.



Video - InVue J704

Se YouTube-videon här

Varularmsskåp som visar och stöldskyddar smarta klockor
och annan elektronik ovanför disk

InVue J704 är ett varularmsskåp ovanför disk som låter dig att visa upp till
sex smarta klockor och annan elektroniska enheter samtidigt, vilket skapar en
elegant och stöldskyddad presentation av produkterna.

Med hjälp av butikspersonal kan kunderna prova en smart klocka precis som
vanliga smycken eller klockor. Inga klämmor, kablar eller sensorer är i vägen
för en perfekt kundupplevelse. 

Varularmet InVue J704 integrerar OEM-strömladdare vilket säkerställer att de
elektroniska produkterna alltid är laddade.

Produktdesign

• Kostnadseffektivt stöldskydd för 4-6 smarta klockor och annan
elektronik

• Varularmslösning ovanför disk som ger en elegant och
utrymmeseffektiv presentation som är lätt att installera

• Fyra USB-A strömanslutningar är placerade under luckan, vilket

https://www.youtube.com/watch?v=w__F_ZYZado


gör det enkelt att byta visningsprodukter

• Utnyttjar OEM-strömladdare för omedelbar laddning av alla
smarta klockor

• Demoslingor kan köras kontinuerligt, eftersom klockorna alltid är
laddade

• Justerbara produkthållare skapar en enkel omkonfiguration av
visningsprodukter

• Varularmet är en del av InVue IR Ecosystem för elektroniska
nycklar och kompatibel med Access Manager

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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