
Formato Médio

Mostrador 
Iluminado Select 
Access® 

CHAVES CHAVES DO 
CARRO

CARTÕES DE 
ACESSO

ROUBO

Pare de esconder as suas chaves debaixo do tapete ou sob um 
vaso de flores! Com o Select Access, partilhe o acesso às suas 
chaves com vizinhos, familiares ou amigos. 

Mantenha as suas chaves em segurança no Select Access e 
partilhe a combinação com os seus parentes.

Para facilitar o acesso às suas chaves, o Select Access 5425EURD 
está equipado com uma combinação iluminada de 4 dígitos 
reconfigurável, disponibilizando até 10.000 códigos diferentes.

A combinação com mostrador iluminado permite-lhe aceder às 
suas chaves em situações de reduzida iluminação e no escuro.

PROTEGE

CONTRA

5425EURD



Controlo de acesso ideal para: 
Residências • Propriedades de férias • Agências imobiliárias • Obras • Propriedades comerciais 

Características especiais

Referência do produto 5425EURD

Descrição Mostrador iluminado Select Access®

Proteção contra 
roubo

Construção em zinco com dobradiça oculta e compartimento interno rebaixado para uma melhor 
resistência contra bloqueios de porta

Sistema de 
bloqueio Combinação reconfigurável de 4 botões rotativos

Características

•  Combinação reconfigurável de 4 botões rotativos disponibilizando até 10.000 códigos diferentes

•  Mostrador grande e espaçado para introduzir facilmente a combinação

•  Botões rotativos iluminados para melhor visibilidade em situações de reduzida iluminação

•  Alavanca de abertura grande para uma abertura mais fácil com uma mão

•  Cobertura durável para proteger o Select Access dos elementos e proporcionar um aspeto discreto

•  Kit de montagem incluído

Cor Cinzento

Dimensões Exterior (A x L x P):  
12,6 x 7,2 x 5,2 cm

Interior (A x L x P):  
10,6 x 6 x 2,5 cm

Capacidade, peso sem 
embalagem 1,15kg

Bateria Usa uma bateria CR2032 (incluída)

Garantia do produto Garantia vitalícia limitada: mais informações em www.masterlock.eu
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