Elsafe Sentinel II
Cofres Eletrônicos
Elsafe Infinity II é uma nova era em cofre de quarto e é ideal para marcas
e propriedades de estilo de vida mais exigentes que prosperam para
ser diferentes. Ao combinar tecnologia sofisticada e design elegante,
o Infinity II é o melhor cofre para o projeto consciente.
Com seu design sedoso, estilizado e teclado de alta tecnologia com
luz de néon azul de alta tecnologia (somente digital) combinado com
a plataforma segura de alta qualidade da indústria de Elsafe, o Infinity
II traz riqueza ao quarto como nenhum outro cofre antes..

CARACTERÍSTICAS
:: UL 1037 certificado para força física e segurança.
:: Líder do setor em relatório de auditoria (500 eventos).
:: Memória Flash.
:: Configuração reprogramável.
:: Teclado de estilo telefônico compatível com ADA.
:: Código de 4 ou 6 dígitos.
:: Display de LED azul para números mais visíveis (6 dígitos)
:: Teclado azul retroiluminado.
:: Luz interna.
:: Pressione o botão para fechar a porta.
:: Energia com cinco (5) pilhas AA
:: Aviso de bateria fraca.
:: Fácil troca de bateria externa
:: Porta carregada de mola.
:: Acomoda laptop de até 17 ” em certos modelos
:: Atendidos por um dispositivo de serviço informa				
tizado com código de serviço exclusivo.
:: Labirinto anti-adulteração.
:: Interruptor anti-adulteração.
:: Feedback de áudio
:: Carpete interno
:: Aplicação de parafusos de bloqueio triangular exclusiva.
:: Fácil manutenção.
:: Design ergonômico atraente.
:: Sistema de bloqueio
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:: Porta com peça curvada pressionada a frio (Mais
de 70% mais forte que a porta de aço plana)
:: Dobradiças de parafuso de aço sólido estendidas
para máxima segurança e durabilidade.
:: Construção de aço de bitola pesada soldada a
arco sólido para maior resistência e segurança.
Características Opcionais
:: Upgrade de comunicação on-line 		
RF (requer rede online).
:: Tomada dentro do cofre.
:: Interface RFID.
:: Modo de aluguel por código de ativação.

The global leader in
door opening solutions

ESPECIFICAÇÕES

LABIRINTOS ANTI -ADUL
TERAÇÃO PROTEGEM NOSSOS
COFRES ELETRÔNICOS DE
MANIPULAÇÃO.

PORTA COM PRESS ÃO DE UMA
PE ÇA É 70% MAIS FORTE DO
QUE PORTA DE AÇO PLANA .

DOBRADIÇAS DE PARAFUSO
DE AÇO SÓLIDO ESTENDIDAS
PARA MÁXIMA SEGURANÇA E
CONFIABILIDADE .

O REVOLUCION ÁRIO SISTEMA
DE BLO QUEIO DA ELSAFE
RESISTE À ENTRADA FORÇADA.

SafeLink Software
SafeLink software é a ferramenta final para comissionar,
manter e atender os cofres Elsafe.

PinKey
Pinkey é uma chave eletrônica compacta com código
PIN para substituir com segurança e atender cofres
Elsafe.

Tomadas
Tomada interna opcional em diferentes tipos (US, UE e
Reino Unido).

Medidas

Sentinel II 25

Sentinel II 41

Sentinel II 49

Exterior A /L / P

mm

206/437/260

206/437/421

206/437/502

Incl. Teclado

in

81/8/173/16/103/16

81/8/173/16/165/8

81/8/173/16/1913/16

Interior A / L / P

mm

202/433/168

202/433/330

202/433/411

in

715/16/171/16/69/16

715/16/171/16/13

715/16/171/16/163/16

Dimensão da Porta

mm

148/320

148/320

148/320

A/L

in

513/16/125/8

513/16/125/8

513/16/125/8

Volume Interno

litres

14,1

27,7

34,5

cu ft

0,50

0,98

1,22

kg

11,6

15,1

17,4

lb

23,8

33,3

Peso

Padrão

Cor do Corpo

Preto RAL 9005

Cor do Quadro

Preto Brilhante

Frente

Preto Brilhante & cromo polido

38,4
A/L/P:Altura/Largura/Profundida

Espessura de Aço: Porta: 4mm / Quadro Traseiro: 2,5 mm / Corpo: 2mm
Método de Fixação: Q uadro Traseiro: 2 prafusos / Inferior: 4 furos
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