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A KLASSZIKUS SZÁMKÓDDAL ÉS LÁMPÁVAL
Soha többé nem kell a sötétben tapogatóznia: a BORDO™ 6000C LED a beállított számkód megvilágítására
használható. Így éjszaka is gond nélkül ki tudja nyitni a kerékpárzárat.
A BORDO™ 6000 hosszú évek alatt igazi klasszikussá vált: magas szintű biztonságával, rugalmasságával és kompakt
méretével ez az okos kialakítás a világ minden táján barátokra lelt. A speciálisan kialakított szegecsekkel
összekapcsolt, 5 mm vastag rudak úgy hajtogathatók, mint egy colstok,
A BORDO™ 6000C LED egy újabb taggal bővíti a BORDO™ 6000 családot. A termék nevében szereplő „C” arra utal, hogy
ez egy kóddal ellátott kombinációs zár. A beépített LED-es lámpa elegendő fényt biztosít ahhoz, hogy még sötétben is
jól láthassa a beállított számokat. Attól tart, hogy a számok idővel lekopnak vagy elhalványulnak? Aggodalomra
semmi ok, mert a számok nem nyomtatva vannak, hanem kétkomponensű műanyag tárcsákon ami boztosítja, hogy a
láthatóság szinte örök életű lesz.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

5 mm vastag rudak különösen puha borítással a festett felületek védelme érdekében
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
A rudak összekapcsolása speciális szegecsekkel
Beépített LED lámpa a számgörgő megvilágításához
Egy CR1220 gombelemet tartalmaz a LED-lámpa működtetéséhez
A 2 komponensű számgörgők a számok tartós olvashatóságát biztosítják
Egyénileg beállítható számkód
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Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
Közép és felső kategóriájú kétkerekűek védelméhez ajánlott

Ötletek
•
•

A kombinációs lakat különösen praktikus, ha egyszerre többen is használják
BORDO™ család: az ellenállóerő, a biztonság, a rugalmasság és a szállítási méret ideális kombinációja

Technische Daten - BORDO Combo™ 6000C/90 LED black SH
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

1050 g
black
fekete
számkombináció
4003318690570
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