Covert Under Desk Entrapment
Artnr: 588 / 589 / 5882

Covert Under Desk Entrapment

Tillverkad i kraftigt stål
som motstår mycket
tuffa angrepp.

Kraftig låsbalk med dubbla
cylindrar låser effektivt fast datorn
i kåpan. Justerbar i 4-höjder och
lätt att ta bort vid service.

Specialtejp på ovansidan underlättar
vid montering och förstärker ytterligare
skruv-infästningen mot bordskivan.

Originalcylindrar
från AnchorPad
som kan beställas
med likalåsning.

Kan kompletteras med täckplåtar för front för skydd mot
åtkomst av datorn tex.
hårddiskar mm från fronten.

AnchoPad:s kraftfulla stöldskyddsbox för
hängande montage som passar de flesta
tower-datorer på marknaden
•

Passar såväl PC (588) som Mac Pro
(589), och finns även i en fördjupad
version för Servrar (5882).

•

Skyddar mot såväl stöld av hela datorn
som av ingående komponenter.

•

Levereras som standard med olikalåsning för varje box men kan
kostnadsfritt erhållas med likalåsning.

•

Monteras utan förstörande skruvar
genom bordskivan tack vare en
kombination av specialskruv och
supertejp. Sparar dyrbara skrivbord.

•

Kan även skruvas/bultas i golv eller
vägg.

•

Den kraftiga låsbommen I framkant kan
monteras i fyra olika lägen för att inte
komma i vägen för exempelvis CD-rom
läsare / diskettenhet m.m. Alternativt
kan låsbommen monteras för enheten
för att förhindra åtkomst.

•

Kan kompletteras med täckplåtar för
front som hindrar åtkomst till datorn.

•

Låsbalken i bakkant kan monteras i
5 olika lägen för att inte komma ivägen
för baksidans kablage.

•

Mycket enkel och kostnadseffektiv
installation. Utförliga monteringsinstruktioner medföljer.

•

AnchorPad skyddar 10 000-tals datorer
på såväl skolor, kommuner, universitet
som företag i Sverige.

Artnr. / Maxmått dator:
588 Covert
H=515 mm B=230 mm D=460mm
(Djup kan utökas till 510mm)

589 Covert – Mac
H=515 mm B=230 mm D=515mm
5882 Covert – Server
H=515 mm B=230 mm D=770mm
Tillval:
588-33 Låsbalk ”Fördjupad” +50mm
665 Täckplåt ”Front” (1st täcker ca. 30% av
fronten. 3st täcker ca. 90%).

Generalagent/Distributör/Tillverkare
CEKA-AnchorPad
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