Stöldskyddslås för notebooks –
universallås M-554
Bärbara datorer är efterfrågade och stöldbegärliga. Varje år
stjäls det datorer av denna typ bara i Sverige för åtskilliga
miljoner kronor. I många fall är det inte bara datorns värde
som går förlorat utan även alla timmars arbete som finns
lagrat i datorn. Lägg därtill att datorn kan innehålla viktig
företagsfakta, kundregister och anna hemlig information som
inte får komma i fel händer. Manison AB har lösningen.

Några av fördelarna:
Den perfekta lösningen för att
säkra din notebook när den
används stationärt.
• Passar marknadens flesta
notebookmodeller.
• Mycket enkel att både låsa
fast och låsa upp då datorn
ska tas med.
• Det går utmärkt att arbeta
med datorn i fastlåst läge.
• Kraftigt borrskyddat tryckcylinderlås från Assa/Abloy
som kan beställas med
likalåsning, olikalåsning med
huvudnyckel mm.
• Låset eleminerar effektivt
såväl spontan som ”smash´n
grab” stölder både på kontor
och i butiker.
• Levereras som standard med
en kraftig monteringsplatta
vilken monteras med genomgående bult på undersidan
av bordsskivan.

Nu finns ett nytt och effektivt stöldskydd för bärbara datorer.
Låset monteras direkt i underlaget och skyddar datorer i
offentlig miljö, mässmontrar, på kontor och i butiker.
En bottenplatta fästs med kraftiga bultar genom bordsskiva/
underlaget. Om en tjuv ska ta datorn måste han bära med
sig hela mässmontern eller skrivbordet.
Standardutförandet är i rostfritt stål med ett högsäkerhetsklassat tryckcylinderlås. Självklart går det att beställa låsen i
valfri färg, t ex efter företagets profilfärger.

• Som tillval kan låset beställas
med AncorPads unika låg
profilplatta med tejplink som
klarar ett drag på över tre
ton. Inga skruvar behövs.
• Med tejplinken kan ägaren
enkelt ta bort låset genom
det inbyggda borttagnings
systemet – utan att underlaget skadas. Patenterad av
AncorPad.
• Mycket enkel och kostnadseffektiv installation. Utförlig
monteringsanvisning medföljer.
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Väl tilltagna uttag för
kabelgenomföring på
såväl sida som botten.

Låset är tillverkat helt i
rostfritt stål och har en
mycket kraftig och solid
konstruktion.

Dyrksäker låscylinder från
ASSA/Abloy som kan
beställas med likalås eller
olikalås med huvudnyckel.

Kraftfull stålplatta med
AncorPads unika tejplink
finns som tillval vilket
möjliggör installation utan
att borra i underlaget.

Den krafiga låsbommen i
rostfritt stål låser fast datorn
och skyddar effektivt mot
obehörig bärbarhet.

PRODUKTFAKTA
Bottenplatta:
Låsbom:
Skruv:
Borr:
Lås:
Nyckar:

230 x 300 x 2,5 mm, borstat rostfritt stål
ø 8 mm rostfritt stål
M6 x 45 mm
6,5 mm
Tryckcylinderlås ASSA/Abloy
2 st

Tillval:
Bottenplatta med tejplink (inga skrivhål behövs)
Valfri färg
Lika lås, olikalåsning med huvudnyckel
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