
TEGEN

BESCHERMT UW BEZITTINGEN

PASPOORT CHEQUEBOEKJE FOTO'S KLEINE
APPARATEN

TOUCH TABLETS USB-STICKS BELANGRIJKE
A4-DOCUMENTEN

A4

DIEFSTAL BRAND WATERSCHADE

Formaat L

Veiligheidskist 
met digitale
combinatie IN GEVAL VAN BRAND, 

VERVANGT MASTER 
LOCK UW VUURVAST 

PRODUCT

VERVANGINGS-

BIJ BRAND
GARANTIE

De veiligheidskist met digitale combinatie van Master Lock formaat L beschermt 
waardepapieren (formaat A4), multimedia en andere familieaandenken tegen 
brand en waterschade.

CHW30300EURHRO



Help
 

Uw hulp 
code 
vinden  

Uw verloren 
sleutels 
vervangen  

Maandag 
tot vrijdag

Een vraag ? Gelieve onze dienst na verkoop te contacteren

Specificiteiten product

Gratis nummer via een vaste lijn vanuit Nederland : 0800-0224-173 
vanuit België : 0800-7-9429 – Email : safes@masterlock.eu

Nummer via een andere land
001-800-828-1438

Referentie CHW30300EURHRO

Beschrijving Brandvrije en waterdichte kist met digitale combinatie - Formaat L

Brandbeveiliging
Vuurvaste kist gehomologeerd UL/ETL voor een weerstand van 30 minuten tegen vuur tot een 
temperatuur van 843°C. Beschermt de documenten, officiële papieren en multimediadragers (CD, 
USB-stick...) in geval van brand.

Bescherming 
tegen water-
schade

Gehomologeerd ETL voor onderdompeling in water. Garandeert de bescherming vand e documenten en 
andere waardevolle voorwerpen tegen het risico van waterschade.

Systeem van 
vergrendeling

Instelbare cijfercombinatie: 1 instelbare combinatie, te programmeren van 4 tot 6 cijfers + 1 Master-
combinatie (niet te programmeren)

Kenmerken

• Slot met instelbare cijfercombinatie voor meer privacy en om te voorkomen dat het deksel open gaat 
in geval van brand

• Geschikt voor alle documenten formaat A4
• Kan worden vastgesteld (montagekit niet inbegrepen)

Constructie Vuurvaste en waterdichte constructie

Kleur Antracietgrijs en zwart

Afmetingen Buitenkant (H x B x D): 19,3 cm x 39,5 cm x 37,5 cm Binnenkant (H x B x D) : 13,6 cm x 32,1 cm x 23,2 cm

Inhoud / Brutogewicht 10,2 liter / 10,9 kg

Batterijen Werkt op 1 alkalinebatterij 9 volt (niet inbegrepen)

Meer foto’s en 
productinfo’s op 

www.masterlock.eu
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