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DET FÖRSTA VIKBARA LÅSET PÅ MARKNADEN SOM SLÅR LARM
Pålitligt stöldskydd, hög flexibilitet: BORDO™ Alarm 6000A
Avvärjer cykeltjuven bombsäkert. Förutom de mycket säkra mekaniska funktioner som kännetecknar alla vikbara lås i
ABUS BORDO-serie är BORDO™ Alarm 6000A det första vikbara låset i världen som slår larm med en ljudstyrka på 100
dB vid stöldförsök. Larmet aktiveras av det intelligenta rörelsesensorsystemet ”3D Position Detection”, som detekterar
även mycket små rörelser i alla tre dimensionerna. Sensorsystemet till BORDO™ Alarm 6000A kan skilja mellan försök
att bryta upp låset och små stötar som uppstår t.ex. när låset ska anslutas eller om det träffas av en fotboll - låset
avger i så fall bara en kort varningston, men inget larm. Även batteri- och aktivitetsstatusen kan kontrolleras med
hjälp av ljudsignaler.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm tjocka stavar med extra mjukt
Stavarna och huset är tillverkade av specialhärdat stål
Larmfunktion med minst 100 dB i 20 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering
3D Position Detection – registrerar skakningar och minimala rörelser i alla tre dimensioner och utlöser larmet
Intelligent larm – vid små och korta skakningar, från t.ex. en fotboll etc., så ger låset endast ifrån sig en kort
varningssignal
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av ljudsignaler
Stavarna är sammanfogade med specialnitar
ABUS Plus-cylinder för effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
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Funktion och användning
•
•
•

Utmärkt skydd vid hög stöldrisk
Rekommenderas för att hålla bra cyklar säkra
Ju längre den är, desto enklare fastsättning i ett fast föremål

Technical Data - BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1420 g
4003318778384
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