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FIETSVEILIGHEID OP HOOG NIVEAU
De BORDO GRANIT™ 6500KA beveiligt uw fiets optimaal: met een gevoelig alarmsysteem, sterke stalen stangen en
ingebouwde XPlus precisie-schijvencilinder.
Dit vouwslot biedt het hoge ABUS beveiligingsniveau 15. De 5,5 mm dikke staven van speciaal gehard staal zijn
gekoppeld met speciale klinknagels. Met het zgn. ABUS Link Protecion Shield bieden deze klinknagels robuuste
bescherming tegen aanvallen met een zaag. Zij dragen ook bij tot de flexibiliteit van het slot. De ABUS XPlus cilinder
verhoogt de veiligheid door maximale bescherming te bieden tegen manipulatiepogingen zoals picking.
BORDO™ 6500KA is een alarmslot dat bij beweging een 100 dB luide waarschuwingstoon activeert. Door het
intelligente ABUS-alarmsysteem hoeven uw buren niet langer te wanhopen over voortdurende valse alarmen. Het
volle alarm wordt alleen geactiveerd bij een vermoedelijke aanval - toevallige stoten en bewegingen leiden slechts tot
een korte waarschuwing van 5 seconden.

Technologieën
•
•
•
•
•
•

5,5 mm dikke staven met extra zachte bekleding ter bescherming tegen lakschade
De stangen en de behuizing zijn gemaakt van speciaal gehard staal
Alarmfunctie met ten minste 100 dB gedurende 15 seconden en daaropvolgende automatische herinschakeling
3-D positiealarmdetectie - detecteert schokken en bewegingen in alle dimensies
Smart alarm - het slot geeft alleen een kleine waarschuwingstoon bij kleine en korte schokken, bijvoorbeeld als
een voetbal de fiets raakt
ABUS Link Protection Shield voor hoge bescherming tegen aanvallen op de verbindingen

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 08/2022

BORDO GRANIT™ XPlus™ 6500KA/90 black
SH

Seite 2 von 2
•
•
•
•
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•
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incl. houder (SH)
ABUS XPlus-cilinder voor extreem goede bescherming tegen manipulatie, bijv. picking
Hoorbare signalen geven batterij- en activiteitsstatus aan
Transportstand - schuif de sluitstaaf niet volledig in, dan is het alarm inactief
Alarmpositie - steek de sluitstaaf volledig in, dan is het alarm ingeschakeld na het afsluiten
Luidspreker met weinig contactoppervlak - afgeschermd achter de sluitstaaf
Incl. SH-houder voor vervoer op de fiets

Gebruik en bediening
•
•

Zeer goede bescherming bij hoog diefstalrisico
Aanbevolen voor de beveiliging van waardevolle tweewielers

Technical Data - BORDO GRANIT™ XPlus™ 6500KA/90 black SH
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
type of cylinder
EAN

2020 g
black
sleutel
zwart
XPlus™
4003318690525
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