
Klavye 	 	 101 Tuş Q Klavye 

Mouse:	 	 Var kablosuz

Ekran Açısı:		 0-105 derece 

Güvenlik:	 	 Kart okuyucu 

Açma Senaryo:	 Mifare kart 

Panel Rengi:	 Siyah

Sıkışma Karşı:	 Koruma Var

El Koruması:	 Var

Güç:	 	 	 220 +12w

Ağırlık:	 	 20 kg

Yükseklik:	 	 14 cm

Genişlik:	 	 59 cm

Derinlik:	 	 40.5 cm

Garanti:	 	 2 yıl

Teknik Özellikler


Marka:	 	 	 Locktable

Ürün Tipi:	 	 	 Katlanır Ekran

Model No: 	 	 	 SM 1120-215-52408

Ekran Boyutu:	 	 21.5” FHD Ekran

İşlemci Markası:	 	 İntel

İşlemci Modeli:	 	 İntel core i5

İşlemci Modeli Serisi: 	 9400

İşlemci Nesil: 	 	 9. Nesil

Bellek:	 	 	 8GB

Bellek kapasite 	 	 32 GB Kadar 

Bellek Tipi:	 	 	 DDR 4

Bellek Slotu:	 	 2 adet

Depolama:	 	 	 240GB SSD 

Ağ Bağlantısı	 	 RC 45

Ekran Çıkışı:		 	 HDMI + VGA


Gizlilik ve güvenlik gerektiren kıymetli evrak elektronik

cihaz ve özel numunelerin korunmasında kullanılan, personel 

erişim tanımlı akıllı Hızlı ve Güvenli otomasyon sistemidir. 

Mekatronik muhafaza sistemi, farklı sosyal ortamlar ve kullanım 

mekanlarında saha çalışması yapılarak muhtemel dış müdahale 

senaryolarına mukavemet edecek kullanım ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

Locktable daha az yer kaplar. Hızlı ve pratik koruma 

ve kullanım sağlar. Uzak ve yakın cihazların 

koruma ve kullanımını kolaylaştırır. 

Kişisel ve kurumsal düzeyde güvenlik yöntemi seçenekleri sunar.

Bilişim cihazlarının bağlantı ihtiyaçlarını 

içinde barındırır. Kablo ve çevre aparat karmaşası

bertaraf edilir. Güvenlik tanımlamasında elektronik kart. Şifre. Parmak izi, biyometrik, otomasyon girişi seçenekleri ile kişiye 
özel ve kurumsal bazda güvenlik yönetimi sağlar. Mekanik anahtar kilit karmaşası ortadan kalkar.


Kullanım becerisi ve tecrübe gerektirmez Cihaz ve sistem karmaşasından kurtarır.

Sadece işinize odaklanmanızı sağlar Verimli ve etkin bir kullanım keyfi sunar.

Beklentisi azdır, ilgi alakanızı meşgul etmez Vefalı dır, azıcık yakınlığa kapsamlı erişim sağlar

İş bitirici dir, sizi mahcup etmez, gururlandırır Düşünceli dir, geriyi toplar, gözünüz arkada kalmaz.

Locktable masa, tezgâh, çalışma alanların için yerleştirilerek kullanım alanı daraltmaz. Kullanılmadığı zamanlar ortam içinde 
gizlenerek yer kazancı artırır. Böylece dar alanda hızlı, kolay kullanım ve güvenlik sağlanır ergonomi artar. 


LockTable: SM 1120-215-52408

Mimar Sinan Mah. Atasoy Cad. NO:10 Silivri. İstanbul. Türkiye

Fon: +90 356 213 25 71 GSM: +90 536 032 11 10

Web: www.locktable.com

info@locktable.com


