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KLASSIKERN MED SIFFERKOD OCH LJUS
Du behöver aldrig famla i mörkret igen: Med lysdioden i BORDO™ 6000C går det att se den inställda sifferkoden. Det
går alltså att låsa upp cykellåset på natten utan problem.
BORDO™ 6000 har blivit en riktig klassiker - den smarta designen är populär över hela världen tack vare sin höga
säkerhetsnivå, flexibilitet och kompakta storlek. De 5 mm tjocka stavarna sitter ihop med specialdesignade nitar och
kan vikas som en tumstock.
BORDO™ 6000C LED utökar BORDO™ 6000 familjen. C:et i produktnamnet betyder att det är ett kombinationslås med
kod. Den integrerade lysdioden ger tillräckligt med ljus för att du ska kunna se de inställda siffrorna även i mörker.
Finns det någon risk för att siffrorna slits bort eller bleknar med tiden? Du behöver inte oroa dig - siffrorna är inte
tryckta. Istället tillverkar vi kodhjulen av två hållbara komponenter som säkerställer lång läsbarhet.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•

5 mm tjocka stavar med extra mjukt överdrag för att förhindra lackskador
Stavarna och höljet är tillverkade av specialhärdat stål
Stavarna sitter ihop med specialnitar
Integrerad LED-lampa för belysning av kodhjulet
Ett CR1220-knappbatteri för att driva LED-lampan ingår
2-komponentskodhjul säkerställer att siffrorna förblir läsbara länge
En valfri låskod kan ställas in
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Funktion och användning
•
•

Utmärkt skydd vid medelhög stöldrisk
Rekommenderas för att hålla bra cyklar säkra

Tips
•
•

Ett kodlås är särskilt praktiskt om det ska användas av flera personer
BORDO™ familjen: idealisk kombination av motståndskraft, säkerhet, flexibilitet och transportmått

Technical Data - BORDO Combo™ 6000C/90 LED black SH
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
sifferkombinationen
1050 g
4003318690570
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