Cofres Gama Corta Fogo
Cofres Gama Corta Fogo YFM/310/FG2
- Cofre Corta Fogo Médio
Especificações:
•Proteção corta fogo até 1 hora para documentos
•Fechadura digital com interface de ecrã tactil
•estrutura em aço galvanizado termolacado a epoxy que oferece uma dupla
protecção contra a corrusão
•Fechadura electrónica de alta segurança (mais de 1 bilhão de combinações)
•Com pernos fixos para protecção das dobradiças
•Testado e acreditado segundo as normas suecas e coreanas

YFM/310/FG2

220mm

330mm

AA

4x

410mm

308mm

Caracteristicas:
•Teclado ilumina quando tocado
•Código de usuário resetável de 3 – 12 digitos
•Código de usuário programável para uso individual, ideal para quem precisa
utilizar o cofre por um período limitado de tempo
•Código de segurança - Código verdadeiro seguido ou precedido por números
aleatórios abre a fechadura. Utilizado se você suspeita que o seu código está a
ser observado por terceiros
•Entrada silenciosa - código pode ser introduzido sem barulho ou luz
•Bloqueio automático (se o código errado for introduzido) - pode ser definido
de 3-9 minutes (por defeito 3 minutos)
•Período de bloqueio pode ser definido de 1 a 48 horas. O cofre pode ser
desligado e não pode ser ativado por um determinado período de tempo
•Ideal se você estiver ausente e existirem outras pessoas com acesso à sua
propriedade

Cofre corta fogo para documentos - Médio
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Cofres Gama Corta Fogo
Cofres Gama Corta Fogo
YFM/420/FG2 - Cofre Corta Fogo Grande
Especificações:

•Proteção corta fogo até 1 hora para documentos
•Fechadura digital com interface de ecrã tactil
•estrutura em aço galvanizado termolacado a epoxy que oferece uma dupla
protecção contra a corrusão
•Fechadura electrónica de alta segurança (mais de 1 bilhão de combinações)
•Com pernos fixos para protecção das dobradiças
•Testado e acreditado segundo as normas suecas e coreanas
Caracteristicas:

•Teclado ilumina quando tocado
•Código de usuário resetável de 3 – 12 digitos
•Código de usuário programável para uso individual, ideal para quem precisa
utilizar o cofre por um período limitado de tempo
•Código de segurança - Código verdadeiro seguido ou precedido por números
aleatórios abre a fechadura. Utilizado se você suspeita que o seu código está a
ser observado por terceiros
•Entrada silenciosa - código pode ser introduzido sem barulho ou luz
•Bloqueio automático (se o código errado for introduzido) - pode ser definido
de 3-9 minutes (por defeito 3 minutos)
•Período de bloqueio pode ser definido de 1 a 48 horas. O cofre pode ser
desligado e não pode ser ativado por um determinado período de tempo
•Ideal se você estiver ausente e existirem outras pessoas com acesso à sua
propriedade

YFM/420/FG2

AA

4x

Cofre corta fogo para documentos - Grande
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Cofres Gama Corta Fogo
Cofres Gama Corta Fogo
YFM/520/FG2 - Cofre Corta Fogo Extra
Grande
Especificações:
•Proteção corta fogo até 1 hora para documentos
•Fechadura digital com interface de ecrã tactil
•estrutura em aço galvanizado termolacado a epoxy que oferece uma dupla
protecção contra a corrusão
•Fechadura electrónica de alta segurança (mais de 1 bilhão de combinações)
•Com pernos fixos para protecção das dobradiças
•Testado e acreditado segundo as normas suecas e coreanas
Caracteristicas:
•Teclado ilumina quando tocado
•Código de usuário resetável de 3 – 12 digitos
•Código de usuário programável para uso individual, ideal para quem precisa
utilizar o cofre por um período limitado de tempo
•Código de segurança - Código verdadeiro seguido ou precedido por números
aleatórios abre a fechadura. Utilizado se você suspeita que o seu código está a
ser observado por terceiros
•Entrada silenciosa - código pode ser introduzido sem barulho ou luz
•Bloqueio automático (se o código errado for introduzido) - pode ser definido
de 3-9 minutes (por defeito 3 minutos)
•Período de bloqueio pode ser definido de 1 a 48 horas. O cofre pode ser
desligado e não pode ser ativado por um determinado período de tempo
•Ideal se você estiver ausente e existirem outras pessoas com acesso à sua
propriedade

YFM/520/FG2

AA

4x

Cofre corta fogo para documentos - Extra Grande
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