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Cofre Hotel Capri 15 Abertura Cartão com chip ou Teclado
 

 

 
 
  

Descrição

A nova série de cofres de hotel "Capri" foi
concebida para ir ao encontro das necessidades
mais exigentes dos hóspedes do hotel.
Proporciona importante valor agregado aos hotéis
que o possuem, por meio de sua moderna
tecnologia e design criterioso.

O hóspede pode configurar qualquer cartão com
chip para gerenciar o fechamento e a abertura do
cofre (cartão sem contato, incluindo cartões
bancários e de transporte), ou, se preferir,
também pode ser configurado através de um
código de 4 dígitos.

Outras funções disponíveis para o cofre Capri
são: registos de auditoria, abertura de
emergência, configurações de data e hora, bem
como diversos parâmetros de segurança.

Para maior segurança, possui USB multifuncional,
que serve tanto para alimentar a caixa

   
Características

Marca PERSEO

Categoria Cofres Hotel

 
 

Preço

Preço c/ desconto 122,98 €

Preço s/ desconto 132,84 €

S/Iva 99,98 €

 
 

Produto na Loja

 Cofre Hotel Capri 15 Abertura Cartão
com chip ou Teclado
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/pt/produto/cofre-hotel-capri-15-abertura-cartao-com-chip-ou-teclado


externamente em caso de esgotamento das
pilhas, quanto para conectar o controle de
auditoria (Acessório Extra).

Incluído: Tela de exibição, abertura motorizada,
luz interna, auditoria na tela, aditável com
impressora.

Na compra 10 e 100 unidades do Cofre Hotel
CAPRI 15 Com teclado e Visor, enviamos 2
chaves emergência que abrem todos os cofres.

Características:

Abertura sem contato

Opções de abertura: cartão e código

Parafusos: 2 x Ø13 mm.

Espessura da porta: 6 mm.

Espessura do corpo: 1,5 mm.

Orifícios de ancoragem: na base e no fundo.

Código do usuário: 3 a 6 dígitos.

Código de emergência: 6 dígitos.

Auditoria: até 100 eventos.

Fechadura de emergência.

Teclado retroiluminado.

Fonte de alimentação: 4 pilhas AA (1,5 V).

Tomada de alimentação externa de emergência:
USB 5V.

Indicações para uso no teclado.

Dimensões (Altura x Largura x Profundidade):

Interior: 180 x 425 x 295 mm

Exterior: 192 x 430 x 350 mm

Peso: 12 kg

Acabamento: Preto.

Uso Profissional



Garantia: 3 anos Uso Doméstico ou 1 ano Uso
Profissional.
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