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DUBBELE VEILIGHEID
Het BORDO™ Alarm 6000KA biedt een goede diefstalbeveiliging voor fietsen dankzij de alarmfunctie en de
geavanceerde sluitcilinder.
Uitgerust met een modern sluitcilindersysteem, de XPlus, krijgt u het eerste ABUS alarmvouwslot met nog betere
bescherming. De XPlus cilinder zorgt ervoor dat dieven het nog moeilijker hebben met manipulatiepogingen zoals
picking. Bovendien trekt een luid alarm van maximaal 100 dB de aandacht in geval van een poging tot diefstal.
Dankzij de intelligente bewegingssensortechnologie kan het fietsslot zelfs onderscheid maken tussen kleine schokken
en hardnekkige pogingen tot diefstal. De zogenaamde 3D-positiedetectie zorgt ervoor dat wanneer het stuur kort
wordt aangeraakt, bijvoorbeeld door een voetbal, in eerste instantie alleen een korte pieptoon klinkt. Sterkere en
langdurige beweging activeert het luide alarmgeluid.
Wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Drijf dieven dan tot wanhoop met de BORDO™ 6000KA!

Technologieën
•
•
•
•
•

5 mm dikke staven met extra zachte en tegelijk resistente bekleding ter bescherming tegen lakschade
De stangen en de behuizing zijn gemaakt van speciaal gehard staal
Alarmfunctie met min. 100 dB gedurende 20 seconden, daarna automatische scherpstelling
3D Positie Detectie - detecteert trillingen en de kleinste bewegingen in alle drie de dimensies en activeert het
alarm
Intelligent alarm - bij kleine en korte schokken, bijv. door een voetbal, enz. geeft het slot alleen een korte
waarschuwingstoon
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•
•
•
•
•
•
•

Hoorbare signalen geven batterij- en activiteitsstatus aan
Verbinding van de staven met speciale klinknagels
ABUS XPlus-cilinder voor extreem goede bescherming tegen manipulatie, bijv. picking
SH-houder inbegrepen
Transportstand - schuif de sluitstaaf niet volledig in, dan is het alarm inactief
Alarmpositie - steek de sluitstaaf volledig in, dan is het alarm ingeschakeld na het afsluiten
Luidspreker met weinig contactoppervlak - afgeschermd achter de sluitstaaf

Gebruik en bediening
•
•

Goede bescherming bij hoog diefstalrisico
Aanbevolen voor het beveiligen van hoogwaardige tweewielers

Tips
•
•

U kunt dit slot gelijksluitend bestellen, wat betekent dat meerdere sloten bediend worden met één sleutel of één
sluiting
BORDO™ familie: ideale combinatie van weerstand, veiligheid, flexibiliteit en afmetingen

Technical Data - BORDO™ Alarm 6000KA/90 black SH
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1450 g
black
sleutel
zwart
4003318615009
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