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De staalkabel voor alle gevallen
Bescherm uw fietshelm, kinderwagen, barbecue en vele andere voorwerpen tegen dieven. De Multicombiloop 215
biedt de oplossing.
Veel mensen denken aan het beveiligen van hun fiets, maar niet aan de accessoires of andere voorwerpen. Maar
dieven slaan overal toe. De praktische en soepele staalkabel kan dankzij haar lengte van 1,85 meter worden gebruikt
om tal van voorwerpen vast te zetten. Er is zelfs de mogelijkheid van een dubbele lus, waardoor u meerdere
voorwerpen tegelijk kunt opnemen in de beveiliging. Het plastic hoes voorkomt krassen op de te beveiligen
voorwerpen. Als u uw accessoires, bijvoorbeeld een helm of ski's, onderweg wilt beveiligen, hoeft u niet eens aan een
sleutel te denken. Het slot wordt geopend met een individueel instelbare cijfercode. Op die manier beschermt u zich
ook tegen gelegenheidsdiefstal.

Technologieën
•
•
•
•

8 mm sterke, hoogwaardige staalkabel
Kunststof coating voorkomt lakschade aan het frame
Geintegreerde adapter in het slothuis zorgt voor het omzetten van een enkele kabel naar een dubbele kabel
Individueel instelbare cijfercode

Gebruik en bediening
•
•
•

Goede beveiliging bij laag diefstalrisico
Aanbevolen voor beveiliging van accessoires en hoogwaardige componenten
Veelzijdige gebruiksmogelijkheden in en om het huis, werk en vrije tijd
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•

Dankzij de verstelbare lussen is dit slot zeer flexibel, waardoor het makkelijk kan worden vastgemaakt aan een
vast object of meerdere objecten samengebonden kunnen worden

Tips
•
•

Kabelsloten kenmerken zich door hun grote flexibiliteit en lichte gewicht
Dankzij de mogelijkheid de lussen variabel in te stellen is de totale lengte van ca. 2 meter ideaal te gebruiken en
aan verschillende objecten aan te passen

Technical Data - Multicombiloop 215/185 black
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

500 g
black
cijfercode
zwart
4003318584770

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 07/2022

