
Sormenjälkitunnisteella
toimivat turvakaapit
Meille on tärkeää, että voimme tarjota mielenrauhaa 
ja ratkaisun sinulle tärkeiden arvoesineiden suojaami-
seen. Laadukas sormenjälkitunnistuksella toimiva 
turvakaappi tarjoaa turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä 
mahdollistaen jopa sadan eri sormenjäljen yhtäaikai-
sen tallentamisen.
Turvakaapit voidaan avata sormenjälkitunnistimen 
lisäksi myös PIN-koodilla tai mekaanisella avaimella.
Yhdistä nopea avaus ja parannettu mekaaninen turval-
lisuus, joka suojaa murtoyrityksiä vastaan. Lisäturvaa 
antaa kaapin automaattinen lukitus yhden minuutin 
ajaksi kolmen väärän avausyrityksen jälkeen. Riippu-
matta siitä, onko kyseessä kamerasi tai muu arvoes-
ineesi, meillä on sinun käyttöösi soveltuva turvakaappi.

Me suojaamme sinulle tärkeimmän.

Pakkaus sisältää:
1 x Turvakaappi
1 x Avain
4 x AA-paristot
1 x Kiinnityspultit seinä- tai lattia-
      kiinnitystä varten
1 x Käyttö- ja asennusohjeet

Ominaisuudet:
• Käytännöllinen biometrinen sormenjälkitun-
 nistus. Mahdolllisuus ohjelmoida sadan 
 käyttäjän sormenjäljet.
• Vahva laserleikattu ovi takaa suojan erilaisia 
      murtoyrityksiä vastaan.
• Lukittuu automaattisesti kolmen väärän avaus-
       yrityksen jälkeen yhden minuutin ajaksi.

Lisäominaisuudet:
• Lukitusmekanismi kahdella sahauksen 
 kestävällä salvalla (20mm).
• Mekaaninen koodilukituksen ohitus mukana
       tulevalla vara-avaimella.
• Avaus PIN-koodilla.
• Automaattinen oven avausmekanismi.
• Selkeä LCD näytöllä varustettu käyttöpaneeli.
• Sisävalo takaa hyvän näkyvyyden 
      turvakaapin sisään.
• Sisäpuolella olevat koukut helpottavat avainten  
 tai muiden pienten arvoesineiden säilytystä.
• Kiinnitys joko seinään tai laittiaan.
• Dokumenttien, korujen ja muiden 
 arvoesineiden säilytykseen.
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Avaus sormenjälki-
tunnisteella sekä

PIN-koodilla

Mekaaninen
lukituksen ohitus
vara-avaimella

 

Varavirtaa voidaan
tarvittaessa syöttää 9

voltin paristolla
ulkopuolelta

Moottoriohjatut sahauksen
 kestävät salvat (20 mm) sekä 

laserleikattu ovi takaavat 
turvallisen säilytyksen

Tuotekoodi Kuvaus Ulkomitat Sisämitat Paino Tilavuus

YSFB/200/EB1 High Security Compact Safe
sormenjälkilukijalla

200x350x200 mm 192x345x145 mm 8.5 kg 9.6 litraa

YSFB/250/EB1 High Security Home Safe  
sormenjälkilukijalla

250x350x300 mm 242x345x245 mm 12.1 kg 20.5 litraa

YSFB/400/EB1 High Security Office Safe
sormenjälkilukijalla

400x350x340 mm 392x345x285 mm 17 kg 38.5 litraa

YLFB/200/EB1 High Security Laptop Safe  
sormenjälkilukijalla

200x480x350 mm 192x475x295 mm 13.7 kg 26.9 litraa
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