PROSAFE MDT 403
COFRE

• GERAL
Número SKU: 9106601158
Modelo: MDT 400
..................................................................

CAIXA DE SEGURANÇA TIPO GAVETA COM ÚLTIMA
GERAÇÃO ABERTURA SUPERIOR
Hotéis em todo o mundo escolhem os cofres da Dometic
pelo seu design, suas tecnologias líderes do setor e
manuseamento simples. As medidas deste cofre para
quarto de hotel são 127 x 400 x 350 mm (altura x largura
x profundidade) com uma capacidade de 11,9L. Seus
principais recursos de segurança incluem uma chave
mestra de alta segurança, software de acesso SAM e o
sistema iAudit Trail.
O modelo Dometic proSafe MDT 400, com seu design único
de abertura superior, inclui um teclado digital com um display
de iluminação LED para facilitar o acesso, sem a necessidade
de iluminação suspensa. Um código de quatro dígitos e um
braço de abertura superior pneumático ajudam os hóspedes
a proteger seus pertences pessoais e valiosos. O tom de
confirmação alerta os hóspedes de que a caixa foi fechada
com segurança, o que aumenta a tranquilidade. O acesso é
fornecido através do software Dometic Safe Management
(SAM) e através do iAudit Trail System.

• DIMENSÕES
Profundidade [mm] - Mostrar 350 mm
Altura: 125 mm
Largura: 400 mm
Peso líquido: 13,7 kg
Volume de armazenamento - total (EN62552) 10L
..................................................................
• ELETRICIDADE
Motorizado com Abertura Automática
Chave Mestra de Alta Segurança
..................................................................
• ADICIONAL
Cor: Antracite (NCS8502)
Certificados: CE
Tipo de abertura: Superior
Iluminação interior: Não
Tomada de corrente interior: Falsa
Compatibilidade com portatil: Controle de caixas de segurança: REOS, iAudit
..................................................................
• LOGÍSTICA
Profundidade da embalagem: 380 mm
Altura da embalagem: 170 mm
Largura da embalagem: 450 mm
Peso da embalagem: 14,40 kg
EAN-13: 843603268761
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