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Alarm schijfremslot
Het ABUS schijfremslot Detecto 7000 RS1 beveiligt uw motorfiets met gehard staal en een 100 dB alarmtoon.
En die gaat dankzij 3D Position Detection bij trillingen en de kleinste bewegingen 15 seconden af. Zijn deze 15
seconden verstreken, zet de Detecto 7000 RS1 zich automatisch weer op scherp.
Ook voor wat betreft sterkte mag de Detecto 7000 RS1 worden gezien: Slotpen, behuizing en dragende onderdelen van
het inwendige mechaniek zijn van speciaal gehard staal. Het slot heeft een ABUS Extra-Classe cilinder met gecodeerde
keersleutel.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
Alarmsignaal van min.100 dB
Alarm functie gebaseerd op 3D Position Detection - dit betekend dat elke beweging wordt gedetecteerd
Akoestiche en optische signalen(meerdere LED's) geven de status van batterij, alarm en activatie weer
Met één hand te gebruiken door het gepatenteerde "Snap'n Go" systeem - slot sluit automatisch en is geactiveerd
als het op de schijfrem wordt gedrukt
ABUS Extra Class cilinder met gecodeerde sleutels
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels
Automatische afsluiting over sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
3 x 5 mm vierkante sluitpen
Dankzij de hand bediende activeringsknop, geintegreerd in "Snap'n Go" mechanisme kan het slot vervoerd
worden in gesloten toestand zonder geactiveerd detectie systeem

Gebruik en bediening
•
•

Goede bescherming bij een gemiddeld diefstalrisico
Aanbevolen voor het vastzetten van motorfietsen en scooters

Tips
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Slot wordt inclusief twee AAA battarijen geleverd
Om de veiligheid bij langere parkeertijden te verhogen, is het raadzaam om de motorfiets extra aan een vast
object vast te zetten
Dankzij het 3D Detection System wordt de motorrijder bij verwijderen van de motorfietsstandaard gewaarschuwd
dat het slot nog op de schijfrem zit
In ge-activeerde toestand heeft het knipperende rood licht een afschrikwekkende werking
Schijfremsloten behoren tot de catagorie van compacte motorfietssloten en zijn hierdoor gemakkelijk te
transporteren

Technical Data - Detecto 7000 RS1 flame black
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

580 g
flame black
Sleutel
zwart
4003318041426
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