
CONTRA

PROTEGE OS SEUS BENS

DINHEIRO JÓIAS OBJECTOS
DE COLECÇÃO

PASSAPORTE LIVRO
DE CHEQUES

FOTOS APARELHOS
ELECTRÓNICOS

PEQUENOS

TABLETES CHAVES USB DOCUMENTOS
IMPORTANTES A4

A4

O ROUBO O FOGO AS INUNDAÇÕES

 Formato XL 

 Cofre segurança 
com combinação 
digital EM CASO DE

INCÊNDIO, MASTER 
LOCK SUBSTITUI O SEU 
PRODUTO RESISTENTE 

AO FOGO

DE SUBSTITUIÇÃO
DE INCÊNDIO

GARANTIA

O cofre de segurança com combinação electrónica 
Master Lock formato XL foi concebido para proteger 
os objectos mais valiosos (jóias, dinheiro, aparelhos 
electrónicos, documentos de papel (formato A4), 
suportes multimédia e outras memórias de família) 

contra os incêndios, as inundações e o roubo. O 4 
pernos móveis em aço (60% maior do que a média 
dos cofres tradicionais) e a dobradiça resistente 
ao arrancamento conferem ao cofre uma grande 
robustez.

LFW123FTC



Receber 
assistência

 

Encontre a 
código de 
secorro  

Substituir 
as chaves 
perdidas  

Da Segunda-
feira até 
Sexta-feira

Uma pregunta ? Contacte o nosso serviço ao cliente

Especifi cidades produto

Chamada grátis de um fi xo: 
na Bélgica : 0800-7-9429

em França : 0800-90-0766
na Alemanha: 0800-182-8461

Chamada desde um outro 
país: 001-800-828-1438

Referência LFW123FTC

Descrição Cofre segurança com combinação digital - resistente ao fogo e à prova d'água – Formato XL

Protecção contra 
o roubo

4 pernos móveis em aço 2,5 centímetros de diâmetro e uma dobradiça resistente ao arrancamento para 
protecção superior contra as agressões.

Protecção contra 
incêndio

Cofre resistente ao fogo homologado UL/ETL para 60 min de resistência ao fogo a uma temperatura 
de 927°C. Protege documentos, papéis ofi ciais e suportes multimédia (CD, chave USB ...) em caso de 
incêndio.

Protecção contra 
as inundações

Homologado ETL para a imersão em 20 cm de água durante 24 horas. Garante a protecção de 
documentos e outros objectos de valor contra os riscos de inundação.

Sistema de 
bloqueio

Combinação electrónica programável com teclado iluminado: 2 códigos programáveis   + 1 código de 
fábrica (não pode ser mudado)

Características
• Iluminação interior, prateleira que pode ser posicionada e porta com arrumações (ganchos para as 

chaves e compartimentos)
• Kit de fi xação incluído

Construção Construção em aço com protecção patenteada resistente ao fogo e à água

Cor Preto

Dimensões Exterior (A x L x P):
45,3 cm x 41,5 cm x 49,1 cm

Interior (A x L x P):
34,9 cm x 31,9 cm x 30,2cm

Espessura da porta:
91,4 mm

Espessura do corpo:
40,6 mm

Capacidade / Peso bruto 33,6 litros / 38,9 kg

Pilhas Funciona com 4 pilhas alcalinas LR03 1,5V AAA (não incluídas)

Mais informações sobre 
o produto e fotos em 

www.masterlock.eu/safeswww.masterlock.eu/safes

Master Lock Europe S.A.S.
131, Avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - France

Tel : +33 (0)1.41.43.72.00 | Fax : +33 (0)1.41.43.72.01 | E-mail : mle@master-lock.fr
www.masterlock.eu
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