Elektroniczne Systemy
Przeciwkradzieżowe (EAS)

Rozszywacz elektryczny MKAMK-1000
narzędzie do zdejmowania klipsów serii SuperTag

Opis produktu
Rozszywacze serii MKAMK-1000 to urządzenia elektryczne służące
do mechanicznego zdejmowania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
SuperTag.
Obsługa rozszywacza jest niezwykle prosta a zdejmowanie
z towaru zabezpieczeń szybkie i łatwe. Dodatkowa klawiatura
numeryczna pozwala na blokadę urządzenia hasłem, dzięki czemu nieuprawnione osoby nie będą w stanie zdjąć z chronionego
towaru zabezpieczeń.
Estetyczny wygląd oraz różne opcje instalacji rozszywacza (wpuszczany w blat lub stawiany na blacie) sprawiają, że urządzenie nie
zmniejsza powierzchni blatu kasowego i nie wpływa negatywnie
na estetykę punktu obsługi klienta.
W sytuacjach gdy w punkcie handlowym wykorzystywane są
klipsy z zamknięciem mechanicznym serii SuperTag, jak również
klipsy z zamknięciem magnetycznym możliwe jest wyposażenie
rozszywacza serii MKAMK-1000 w opcjonalny moduł rozszywacza
magnetycznego o sile 9 000 GS. Pozwala to na poszerzenie gamy
używanych zabezpieczeń w sklepie o materiały eksploatacyjne
z zamknięciem magnetycznym o sile 9 000 GS. Dzięki temu jednym urządzeniem możliwe jest rozszywanie nie tylko klipsów, ale
również m.in. saferów, pajączków i wielu innych akcesoriów. Takie
rozwiązanie ułatwia pracę i daje możliwość korzystania z różnych
zabezpieczeń przy użyciu tylko jednego urządzenia.

Zalety
możliwość montażu rozszywacza na blacie lub wpuszczenie

niezwykle prosta obsługa urządzenia gwarantuje łatwą i szybką

urządzenia w blat pozwalają na dostosowanie sposobu insta-

obsługę posprzedażową Klientów,

lacji do indywidualnych potrzeb klienta nie zabierając cennego
miejsca w punkcie kasowym,
opcja zintegrowania w jednym urządzeniu dodatkowego rozszywacza magnetycznego pozwala na wykorzystanie szerszej
gamy zabezpieczeń,

możliwość zablokowania urządzenia za pomocą klawiatury numerycznej uniemożliwia usunięcie zabezpieczenia z chronionego
towaru przez nieuprawnione osoby.
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Zastosowanie

Parametry techniczne:

Rozszywacz elektryczny serii MKAMK-1000 idealnie sprawdzi się

MKAMK-1000 stawiany na blat

Wysokość

63 mm

w punktach handlowych, gdzie używane są klipsy SuperTag, a wraz

Długość

150 mm

z opcjonalnym modułem rozszywacza magnetycznego pozwoli

Szerokość

102 mm

również na obslugę zabezpieczeń z zamkiem magnetycznym takich

Waga

jak pajączki czy sejfery. MKAMK-1000 jest rozwiązaniem dedykowanym dla sprzedawców, którzy wymagają skutecznego narzędzia

MKAMK-1010 wpuszczany w blat Wysokość

do usuwania zabezpieczeń zwłaszcza w sklepach, gdzie personel
sklepowy rozszywa w ciągu dnia bardzo dużą ilość produktów.

220 mm

Szerokość

180 mm

Waga
24 V DC

Kompatybilność

Pobór mocy:

maks. 48W

Temp. pracy:

0°C do 40°C

Elektryczny rozszywacz serii MKAMK-1000 marki Sensormatic jest

Wilgotność:

0 do 90%

o zamknięciu magnetycznym o sile 9 000 GS.

1 120 g

(bez kondensacji)

rozszywacza magnetycznego umożliwia rozszywanie sejferów,
pajączków, klipsów i innych akcesoriów przeciwkradzieżowych

63 mm

Długość

Zasilanie:

kompatybilny ze wszystkimi klipsami SuperTag. Opcjonalny moduł

1 015 g

Numery katalogowe
MKAMK-1000
Elektryczny rozszywacz MKAMK-1000 stawiany na blat
MKAMK-1010
Elektryczny rozszywacz MKAMK-1010 wpuszczany w blat
MKDAMK4300
Moduł rozszywacza magnetycznego MKDAMK4300
o sile 9 000 GS do integracji z rozszywaczem elektrycznym
MKAMK-1000 (stawianym na blat)
MKDAMK4200
Moduł rozszywacza magnetycznego MKDAMK4200
o sile 9 000 GS do integracji z rozszywaczem elektrycznym
MKAMK-1010 (wpuszczany w blat)
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