Laptopbox – Laddbox - Heavy-Duty (Artnr. 6845/67855/6784)

Laptopbox – Laddbox - Heavy Duty
Kraftig stöldskyddsbox för Laptops, iPads/Surfplattor och andra värdeföremål med Nyckellåsning, Kodlås, Ellås med ”Låsbrick-funktion”
alternativt Ellås som kan kopplas till befintligt passagesystem. Boxen ger ett mycket effektivt stöldskydd och passar såväl Skolor,
Universitet, Högskolor, Kontor, Hotell etc.

Förvaring – Laptops, iPads/Läsplattor
Plats för förvaring av:
# 2st Laptops -17” (3st med tillval 6788-1Hy) . # 4st iPads/Surfplattor (6st med tillval 6788-1Hy)
# 1st Laptop med väska # Laptop + böcker / värdeföremål. .

Hyllor / Inredning
Som standard levereras boxen med 1st standardhylla som kan tas bor om hela boxens höjdutrymme behöver utnyttjas. Som tillval kan våra
unikt utformade hyllor beställas som gör att gör att hyllinredningen enkelt kan anpassas efter behov. Dessa hyllor möjliggör att hyllan kan
ställas in på höjd 43mm alt. 86mm vid monteringen vilket gör att 6st iPads/Surfplattor kan förvaras i boxen.

Nyckel / Kodlås / Ellås - Boxen kan väljas med nedanstående låsalternativ:
Artnr. 67845 Laptopbox - Nyckellåsning – ASSA (Kan även beställas i huvudnyckelsystem). Som tillval finns avancerat kodlås.
Artnr. 67855 Laptopbox - Ellås med ”Låsbrick-funktion (Tag)” – Låsbricka/Kort
(Upp till 15st Användarbrickor/Kort alt. 3st Masterbrickor / Kort + 12 Användarbrickor/Kort kan programmeras (läsas in) i låset).
Artnr. 6784 Laptopbox - Ellås – ASSA (Möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem).

Montering
Boxen kan monteras enskilt (på bord, hängande under bord eller på vägg) eller monteras ihop (i höjd och i bredd) till större
boxanläggningar. Boxen är förberedd med hålbilder för detta.
Laddning / Ventilation
Boxen är förberedd för laddning av den bärbara Datorn/Surfplattan och har väl en tilltagen håltagning för ventilation.
I boxens rygg och sida finns hål för genomföring av 220v sladd för Datorns/Surfplattans nätadapter.
Önskas separat uttagslist med 2 uttag (220v) kan detta beställas som tillval.
Mått - utvändigt: Höjd: 175 Bredd: 520 Djup: 390 (mm) Mått - Invändigt (= funktionsmått): Höjd: 150 Bredd: 420 Djup: 360 (mm)
Inredning: 1st löstagbar hylla. (Som tillval finns anpassningsbar hyllinredning (6788-1HY)
Vikt: 12 kg / Material: Stål (4mm i dörr / 1,5mm i vägg) / Färg: Silver/Grå
Ingående detaljer:
Låsbox med: Nyckellåsning + 2st Nycklar alt. Kodlås alt. Ellås med låsbricksfunktion + 2 Dallasbrickor alt. Ellås- ASSA, Löstagbar hylla,
Skruvar för fast montering i bord, Skruvar för ihopmontering i höjd och bredd, Installationsanvisning/Manual.
Tillval:
Artnr.
6423
5322
67899
63522
6351

Kodlås
Distansplatta – Laptopbox (Används vid hängande montage på bord med bordsram (Max 45mm höjd).
Sockel - Höjd 500mm (Används vid montering i höjd och bredd för enklare åtkomst till boxarna).
Uttagslist - 2 uttag. (Används för enklare i och urkoppling av nätadapter i boxen samt gör att endast 1st sladd går ut från boxen. Behov:1-2st.
Uttagslist - 6-uttag (Används som 36522 ovan men vid laddning av upp till 6st iPads/Surfplattor).

6788-1HY Hylla Låsbox/ Laddbox-1-Pack (Inställbar för hyllhöjd 43mm alt. 86mm. 3st behövs för utökning till 6st iPads/Surfplattor

CEKA-AnchorPad
CEKA-AnchorPad – Störst i Norden på stöldskydd för datorer & övrig IT-Utrustning
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