OS600
Kulcskártyás működtetésű széf
Elektronikus szobaszéfek
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Felhasználóbarát
4 számjegyű kód
Nyitások rögzítése (utolsó 500 nyitás)
ADA követelményeinek megfelelő billentyűzet
Felfeszítés elleni védelem
“Code to Close” technológia
Leállítás mód (30 perc 3 rossz próbálkozás után)
2 db nemesacél zárórúd
4 db AA elem
Kis fogyasztású motor
Elem állapotkijelzése (LED-es)
4 méretben rendelhető
Kompatibilis az HT22i, HT24W és HT28 Smart
ajtózár-rendszerrel

Hordozható programozó egység

© Onity. Minden jog fenntartva. Az adatok külön értesítés nélkü változhatnak.
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□
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Vésznyitás
Eszközön kívüli mesterkód
Jelszóval védett

A HT22i, HT24W és HT28 okos elektronikus ajtózárrendszerrel kompatibilis OS600 széf tökéletes választás a
szálloda biztonságának fokozásához. Az OS600 széfeket a
vendégek és a személyzeti is könnyen tudja használni.
Kimagasló minőségű kivitel, megbízhatóság, és biztonság: az
OS600 a tökéletes elektronikus szobaszéf.
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● Standard

OS600 Termékjellemzők
Suite méret
Business méret
Laptop méret
Mini méret
Fekete felület
Elefántcsont

Rugós feszítésű ajtó
Két nemesacél zárórúd
Felfeszítés ellen védett ajtó
Ajtóra szerelt szerkezet
Fúrásbiztos csavarok

© Onity. Minden jog fenntartva. Az adatok külön értesítés nélkü változhatnak.

4 db LR6 AA 1.5V elem
Kis fogyasztású motor #

●
●

●
○
○

4 db AA elem

3000

Állapotkijelző

●
500

… db nyitás/művelet rögzítése
Hordozható eszk. beép. nyomt.-al

N/A

●

Hordozható

●

Jelszóval védett hordozható eszk.

●
●

●

Több felhaszn. folyamat

N/A

Vészhelyzeti áramellátás
Leállítás mód

●
●

Programozható leállítás

N/A

Eszközön kívüli mesterkód

●

Használat: rec.-ón nyomtatott jegy

N/A

Használat: kulcskártya kompat.

●

Használat rögzítése

●
○

●
●

Digitális kijelző

N/A

LED
4 számjegyű kód

●
●

6 számjegyű kód

N/A

Interfész a száll. rendszerével

ADA megfelelős

●

Kompatibilis kártya

Berregés

N/A

Belső polc (csak Suite)

Valós idejű óra

●
●

“Code to Close technológia”

N/A - Nem alkalmazható

○
○

●
○

Bal oldali zsanér

○ Opció

HT22i, HT24W, HT28 Smart
○

Külső méretek *
Mini méret

Laptop méret

Business méret

Suite méret

Magasság

204 mm 8.03 in

204 mm 8.03 in

204 mm 8.03 in

570 mm 22.43 in

Szélesség

424 mm 16.69 in

424 mm 16.69 in

424 mm 16.69 in

424 mm 16.69 in

Mélység

220 mm 8.66 in

370 mm 14.56 in

460 mm 18.10 in

390 mm 15.35 in

Térfogat

8.15 l

4.9 gal

31 l

8.2 gal

38.6 l

10.2 gal

81.5 l

21.5 gal

Súly

12 kg

26.37 lbs

34.07 lbs

17 kg

37.36 lbs

30 kg

65.93 lbs

15.5 kg

*A mélység a széf doboz méretét jelenti, a kártyaleolvasó (40mm) nem tartozik bele.
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