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DUBBEL SÄKERHET
BORDO™ Alarm 6000KA ger bra stöldskydd för cyklar tack vare larmfunktionen och den avancerade låscylindern.
Utrustad med det moderna låscylindersystemet XPlus får du ABUS första vikbara lås med ännu bättre skydd. XPlus
cylindern gör det ännu svårare för tjuvar att försöka öppna låset, t.ex. genom att dyrka det. Dessutom drar ett högt
larm på upp till 100 dB till sig uppmärksamhet vid stöldförsök. Tack vare den intelligenta rörelsesensortekniken kan
cykellåset till och med skilja på små stötar och ihärdiga stöldförsök. Så kallad 3D Position Detection gör att när cykeln
stöts till kort, t.ex. av en fotboll, hörs först bara ett kort pip. Kraftigare och mer varaktiga rörelser utlöser det
högljudda larmet.
Vill du vara på den säkra sidan? Gör tjuvarna förtvivlade med BORDO™ 6000KA!

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm tjocka stavar med extra mjukt och samtidigt motståndskraftigt överdrag för att förhindra lackskador
Stavarna och huset är tillverkade av specialhärdat stål
Larmfunktion med minst 100 dB i 20 sekunder, därefter automatisk återaktivering
3D Position Detection - registrerar skakningar och minmala rörelser i alla tre dimensioner och utlöser larmet
Intelligent larm – vid små och korta stötar, t.ex. från en fotboll, avger låset endast en kort varningssignal
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av ljudsignaler
Stavarna sitter ihop med specialnitar
ABUS XPlus cylinder för extremt högt skydd mot manipulation, t.ex. dyrkning
SH-hållare ingår
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•
•
•

Transportläge – för inte in låsstaven helt och hållet så är larmet inaktivt
Larmläge – för in låsstaven helt så aktiveras larmet efter låsning
Högtalare med liten angreppsyta – skyddad bakom låsstaven

Funktion och användning
•
•

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

Tips
•
•

Du kan beställa det här låset med lika låsning, vilket innebär att flera lås har samma låsning och kan öppnas med
samma nyckel
BORDO™ familjen: idealisk kombination av motståndskraft, säkerhet, flexibilitet och transportmått

Technical Data - BORDO™ Alarm 6000KA/90 black SH ka. OneKey
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1450 g
4003318676086
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