Specjalna linia urządzeń do zabezpieczania produktów Apple

Symbol
SK-T6X-W-G

Zdjęcie

Opis
6-portowa centrala alarmowa pozwala
na zabezpieczenie od 1 do 6 produktów
(iPad, iPod, laptopów, monitorów itp).
Zasilana zasilaczem 9V.
Posiada zasilanie awaryjne - 6 baterii
AA, oraz sygnalizację rozładowania
baterii

SK-T-12X-W-G

12-portowa centrala alarmowa pozwala
na zabezpieczenie od 1 do 12
produktów (iPad, iPod, laptopów,
monitorów itp.).
Zasilana zasilaczem 9V.
Posiada zasilanie awaryjne - 6 baterii
AA, oraz sygnalizację rozładowania
baterii

SK-PS-930P-W

Czujnik do zabezpieczania iPhone,
iPod, iPad, oraz wszystkich urządzeń
Apple wyposażonych w 30-pinowe
gniazdko ładowarki Apple. Podstawową
zaletą czujnika jest to, że wygląda jak
wtyczka ładowarki, dzięki czemu nie
zwraca uwagi potencjalnego złodzieja.
Dodatkowym atutem jest fakt, że przy
zastosowaniu specjalnej centrali z serii
Power & Security urządzenie może być
jednocześnie chronione przed kradzieżą
i zasilane (ładowane).
Czujnik do zabezpieczenia Magic
Mouse
–
dostępny
tylko
dla
autoryzowanych resellerów Apple

SK-981P-W
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SK-902-PLE-W

SK-915PLE-7W

SK-938PLE-WMB

Czujnik kwadratowy
SQUARE
z
mikro-przełącznikiem, o wymiarach 25
x25mm.
Uniwersalny
czujnik
do
zabezpieczania różnych
urządzeń
elektronicznych (drukarek, monitorów,
laptopów
itp.).
Ma
możliwość
zastosowania dodatkowej opaski z
tworzywa, w celu zamontowania go na
urządzeniach
o
zaokrąglonych
kształtach. Najczęściej sprzedawany
czujnik.
Czujnik MINI SLIM LINE SENSORokrągły, o średnicy 25mm, przyklejany
do
zabezpieczanych
urządzeń.
Polecamy do zabezpieczania iPhone.
Ma zastosowanie do urządzeń, które
posiadają płaską powierzchnię, do
której może zostać przyklejony
(drukarki,
monitory,
komputery
stacjonarne itp.)
Czujnik zabezpieczający do portu USB,
zaprojektowany tylko i wyłącznie do
zabezpieczenia MacBooka Air

SK-928-PLE-W

Czujnik z wejściem USB. Posiada
sensor ukryty w obudowie wtyczki
USB.
Umożliwia
dyskretne
zabezpieczenie laptopów i komputerów
stacjonarnych. Jest to czujnik, który
umożliwia korzystanie z portu USB, do
którego jest podłączony.

SK-938-PLE-W

Czujnik do zabezpieczania urządzeń
wyposażonych w port USB. Jest to
czujnik tzw. ‘’ślepy’’ – nie można
korzystać z portu USB, do którego jest
wpięty.
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SK-989P-W

Czujnik Little Button z okrągłą,
wymienną naklejką o średnicy 15 mm.
Do zabezpieczania iPhone, iPod, iPad

SK-939P-W

Czujnik Big Button z okrągłą,
wymienną naklejką o średnicy 20 mm.
Do zabezpieczania iPhone, iPod, iPad

SK-974P-W

Czujnik Barrel z okrągłą, wymienną
naklejką o średnicy 15 mm.
Do
zabezpieczania małych urządzeń, gdzie
istotne jest, aby kabel z czujnika
wychodził pod kątem 90-stopni w
stosunku
do
powierzchni
zabezpieczanego urządzenia

SK-944PLE-W

Czujnik z wejściem RJ 45. Posiada
sensor ukryty w obudowie wtyczki.
Umożliwia dyskretne zabezpieczenie
laptopów, notebooków i komputerów
stacjonarnych.

SKD-1111CW

Rozdzielacz ,,splitter’’ do czujników.
Pozwala podłączyć do 1 portu centrali 2
czujniki i tym samym zwiększyć liczbę
zabezpieczanych
urządzeń
podłączonych do jednej centrali.
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Naklejki zapasowe (odpowiedni kształt
i wymiary w zależności od czujnika, do
którego mają być stosowane)

Naklejki
zapasowe

Producent urządzeń: SE-KURE Controls Inc.
Wyłączny dystrybutor na Polskę: American Security Polska
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