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HET EERSTE VOUWSLOT OP DE MARKT DAT ALARM SLAAT
Betrouwbare diefstalbeveiliging, hoge flexibiliteit: De BORDO™ Alarm 6000A
Dat schrikt fietsendieven zeker af: Naast het veilige mechanisme dat kenmerkend is voor de vouwsloten uit de serie
ABUS BORDO-serie, is de BORDO™ Alarm 6000A het eerste vouwslot ter wereld, dat diefstalpogingen met een
geluidssterkte van 100 dB meldt. Dit is mogelijk dankzij de intelligentste bewegingssensor "3D Position Detection", die
zeer kleine bewegingen in alle drie dimensies herkent. De sensor van de BORDO™ Alarm 6000A is in staat om
picking-pogingen te onderscheiden van kleinere trillingen, die bijvoorbeeld bij het vastzetten of door een voetbal
kunnen worden veroorzaakt - het slot geeft dan een korte waarschuwingstoon, maar activeert geen alarm. Bovendien
maken akoestische signalen controle van de batterij- en activiteitstatus mogelijk.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mm geharde elementen met extra zachte 2 componenten coating voorkomt lakschade aan het fietsframe
De elementen, het slothuis en de interne delen van het slotmechanisme zijn vervaardigd uit gehard speciaalstaal
Alarmsignaal van min. 100dB voor 20 seconden
Alarm functie gebaseerd op ABUS 3D Position Detecting systeem – dit betekend dat elke beweging wordt
gedetecteerd
Intelligent alarm – Bij kleine en korte bewegingen, b.v. de fiets wordt door een voetbal geraakt, het slot geeft een
korte waarschuwingstoon
Verschillende akoestische signalen geven de status van batterij, activatie en alarm weer
Verbinding van de elementen door speciale scharnierpunten
ABUS Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
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Gebruik en bediening
•
•
•

Goede beveiliging bij hoog diefstalrisico
Aanbevolen voor beveiliging van kwalitatief goede fietsen
Hoe langer de elementen, hoe makkelijker de fiets vastgezet kan worden aan een vast object

Technical Data - BORDO™ Alarm 6000A/90 black SH
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1420 g
black
sleutel
zwart
4003318778384
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