Xpand - Universal ”Låsbox”
för alla Desktop och Tower datorer
Artnr: 788 / 7882

Xpand – Universal ”Låsbox”
Tillverkad i Ultrahållfasthetsplåt
vilket ger 2ggr
högre styrka än
normal stålplåt.

Unik justerbarhet i såväl
höjd som bredd gör att
boxen enkelt kan anpassas
exakt för att passa allt från
USFF till Stor-Tower datorer.

Försedd med kraftiga
låsbalkar såväl fram som
bak som kan monteras
på valfri höjd.

Xpand-boxen är förberedd
med uttag för samtliga våra
kabel, vajer & kättinglås för
enkel montering och skydd
av bildskärmar etc.

Xpand har bulthänglås i rostfritt stål med dold,
skyddad och härdad låsbygel vilket gör låset
oklippbart för högsta säkerhet. Kan beställas i
såväl Olikalåsning som Likalåsning.

Som tillval finns täckplåtar
som täcker boxens fram och
baksida. Förhindrar effektivt
oönskad åtkomst till datorn.

En mycket hög nivå på säkerhet för alla
stationära datorer på marknaden.
•

Xpand Universal är en unik och prisvärd
stöldskyddsbox som ger ett mycket
kraftigt skydd mot stöld.

•

Unik justerbarhet gör att låset passar i stort
sätt samtliga datorer (från USFF till stor Towers).

•

Tillverkad i s.k. UHS-Plåt (Ultrahöghållfast)
som fjädrar vid stöldförsök (2 ggr starkare
än normal stålplåt) för lägsta möjliga vikt och
högsta möjliga säkerhet.

•

Försedd med kraftiga låsbalkar såväl fram
som bak som kan monteras på valfri höjd.
Den främre balken låses med oklippbart
bulthänglås. Den bakre balken kan justeras
även i djupled vilket ger en exakt och tajt
installation.

•

Tar extremt liten plats och ger mycket hög
säkerhet tack vare att stöldskyddskåpan kan
anpassas efter datorns storlek.

•

Kan monteras såväl stående på bord som
hängande under bord alt. på golv eller vägg.
Vid liggande montering som Desktop eller
montering på vägg kompletteras med tillvalet
Låsbalk-Desktop. Även kättinglås för lös
installation av box finns som tillval.

•

Mycket enkel, snabb och kostnadseffektiv
montering och framtidssäker genom sin unika
justerbarhet.

•

Som tillval kan boxen förses med täckplåtar
fram och bak som effektivt förhindrar åtkomst
till datorn, kättinglås för löst boxmontage
samt tangentbord tangentbord och mushylla
så att boxen kan användas för
terminallösningar.

•

Boxen är förberedd med uttag för våra kabel,
vajer eller kättinglås för enkel montering och
skydd av bildskärm, skrivare etc.

•

Xpand – Artikelnr:

788

Xpand – Universal (Olikalåsning)

7882 Xpand – Universal (Likalåsning)
Maxmått dator:
H=325-530, B=115-205, D=440-640 (mm)
Färg: Silver/Grå

Tillval – Artikelnr:
788-44 Täckplåt-Xpand-Universal (2st)
(Ger fast höjdmått på 445mm, fast breddmått på
115mm alt. 205mm och max djupmått på 440mm)

788-55 Fördjupningsbalk
(= Ökar maxdjup från 440-600mm)
3

788-66 Breddningsplåt Small - Large
(= Ökar maxbredd från 205-350mm)

788-77 Låsbalk-Desktop/Väggmontage (2st)
Xpand kan kompletteras med
tangentbord och mushylla så
att boxen kan användas för
terminallösningar (Tillval)

Xpand kan även
monteras löst med
hjälp av tillvalet
kättinglås (630).

(Beställs vid liggande montering som Desktop
alt. vid montering som tower på vägg)

698 Tangentbordshylla (Terminal)
699 Mushylla (Terminal)
630 Kättinglås (Löst boxmontage)
Generalagent/Distributör/Tillverkare
CEKA-AnchorPad
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