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KETTŐS BIZTONSÁG
A BORDO™ Alarm 6000KA megfelelő lopásvédelmet nyújt a kerékpárok számára a riasztás funkciónak és a fejlett
záróbetétnek köszönhetően.
A modern záróbetétrendszerrel, az XPlus-szal felszerelve az első riasztóval ellátott, még jobb védelmet nyújtó ABUS
összehajtható zárat kapja. Az XPlus henger gondoskodik arról, hogy a tolvajoknak még nehezebb dolguk legyen az
olyan manipulációs kísérletekkel, mint például a feltörés. Emellett az akár 100 dB hangerejű riasztással hívja fel
magára a figyelmet lopási kísérlet esetén. Az intelligens mozgásérzékelő technológiának köszönhetően a kerékpárzár
még a kisebb rázkódásokat és a kitartó lopási kísérleteket is képes megkülönböztetni. Az úgynevezett 3D
pozícióérzékelés gondoskodik arról, hogy ha a kormányt röviden meglökik (például egy focilabdával), először csak egy
rövid hangjelzés hallható. Az erősebb és hosszabb ideig tartó mozgás hangos riasztást vált ki.
Biztosra akar menni? Akkor ejtse kétségbe a tolvajokat a BORDO™ 6000KA-val!

Technológiák
•
•
•
•
•

5 mm vastag rudak extra puha, ugyanakkor ellenálló borítás a festéksérülések ellen
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
100 dB 20 másodpercig, azután automatikus újraélesítés
3D pozícióérzékelés: mindhárom dimenzióban érzékeli a rázkódásokat és a legkisebb mozgásokat, és riasztást vált
ki
Intelligens riasztás: kisebb és rövid mozgatások esetén (pl. amit egy focilabda stb. okoz) a zár csak rövid
figyelmeztető hangot ad ki, ezzel elkerülve a felesleges riasztást
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Az elem- és aktivitási állapotot hangjelzések mutatják
A rudak összekapcsolása speciális szegecsekkel
ABUS XPlus zárhenger a manipulációval (pl. feltöréssel) szembeni rendkívül magas szintű védelemért
SH tartóval együtt
Szállítási helyzet: ha nem helyezi be teljesen a zárórudat a helyére, akkor a riasztás inaktív
Riasztási pozíció: ha teljesen behelyezi a zárórudat a helyére, akkor a riasztás a zárás után élesedik
Kevés támadási felülettel rendelkező hangszóró a zárórúd mögötti takarásban

Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem magas lopáskockázat esetén
Felső kategóriás kétkerekűek védelméhez ajánlott

Ötletek
•
•

Ezt a lakatot azonos zárlattal is megrendelheti, ami azt jelenti, hogy több zár illik ugyanahhoz a kulcshoz, ill.
ugyanahhoz a zárlathoz
BORDO™ család: az ellenállóerő, a biztonság, a rugalmasság és a szállítási méret ideális kombinációja

Technische Daten - BORDO™ Alarm XPlus™ 6000KA/90 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
hengerzár típusa
zárás típusa
EAN

1450 g
black
fekete
XPlus™
kulcs
4003318615009
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