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A Global Company

Nite Drop Zone



-

 • Robust 1/4 tomme stålkonstruktion med en slidstærk 
pulverlakeret over�ade

• Konstrueret til at kunne modstå vind og vejr

• Tyverisikret design - når konvolutten først er smidt i 
boksen, kan den ikke �ernes uden nøgle

• Praktisk "træk-ned" låge, der for at lette bevægelsen, 
har en gaspatron monteret

• Nem "skru-gennem-væggen" montering

• Dimensioner: h: 55,88cm x b: 48,26cm x d: 30,48cm 
• Vægt: 31,8 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nite Drop Zone

A Global Company

KEYper® Nite Drop Zone tilbyder jeres kunder den ultima-
tive løsning til a�evering af nøgler efter lukketid. Vores 
bekvemme, pålidelige og sikre "drop-box" er løsningen til 
sen a�evering af nøgler om aftenen, natten, eller tidligt 
om morgenen. En enkel, smart og billig måde at vedlige-
holde og styre dine nøgler, selv når du ikke er tilstede.

Giv jeres kunder dén bekvemmelighed de fortjener med 
KEYper® Nite Drop Zone. Brugerne skal blot udfylde en 
simpel og velkendt kuvert, lægge nøglerne i og smide 
kuverten i KEYper® Nite Drop Zone-boksen. Let forståe-
lige mærkater beskriver proceduren. Der er ikke behov 
for en særskilt brevsprække. Det er slut med tabte nøgler, 
tilsmudsede kuverter osv.

Forøg jeres indtægter med ugentlige eller månedlige 
tilbud som kan vises på kuvertholderen.

Produkt specifikationer:



A Global Company
KEYperSystems.dk

Telefon: +45 31 228 800  
Info/salg: info@keypersystems.dk 

KEYper® Systems DANMARK

• INGEN månedlige gebyrer, fornyelsesgeby   
  rer for software, selvfornyende kontrakter   
  eller langtidskontrakter

• Tilbehør til fornuftige priser

• Modulært system designet for nem
  udvidelse

• Patenteret, ”state-of-the-art” elektroniske   
  kredsløb

• Patenteret, ”Sturdi-lock” nøgleringe til   
  større og tungere nøgler

• Plug and play design

• Web-baseret administration

• Touch screen-teknologi

• Flere login-muligheder: Fingeraftrykgenken 
  delse, PIN-koder, magnetkort-swipe, og    
  kortlæsere for ”nærhedsa�æsning”

• Muligheder for dataimport

• Nød-nøgle�nder giver mulighed for adgang   
  og �nde nøgler i det sikre kabinet i tilfælde           
  af strømsvigt

• Standardrapporter til en række brancher, og
  mulighed for at lave dine egne 

• Indbygget diagnostik med mulighed for   
  �ernfejl�nding

• Kraftig stålkonstruktion og dermed et   
  robust og sikkert skab til vigtige og værdi  
  fulde genstande

• Forskellige monteringsmuligheder - fritstå                      
  ende eller vægmonteret

• Online uddannelse

• FAQq’s med video support

• Detaljerede manualer for brugere        
og administration

• Uddannelse og certi�cerede installatører

Hvorfor vælge KEYper® Systems?


