
CONTRA

PROTEGE OS SEUS BENS

PASSAPORTE LIVRO
DE CHEQUES

APARELHOS
ELECTRÓNICOS

PEQUENOS

DINHEIRO JÓIAS

O ROUBO  

 Formato S 

 Cofre compacto 
com multi-
mecanismo de 
fecho 

  

O cofre compacto com multi-mecanismo de fecho Master Lock é ideal 
para proteger objectos de valor (jóias, dinheiro e aparelhos electrónicos de 
pequena dimensão) contra o roubo. A abertura silenciosa com um cilindro 
de ar comprimido permite um acesso rápido ao conteúdo. O tabuleiro 
interior optimiza a arrumação dentro do cofre.

MLD08E



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

Mais informações sobre 
o produto e fotos em 

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

Referência MLD08E

Descrição Cofre compacto com multi-mecanismo de fecho – Formato S

Protecção contra 
o roubo

Dobradiças invisíveis para um nível mais elevado de resistência e uma melhor protecção contra ataques 
com efeito de alavanca

Sistema de 
bloqueio Combinação electrónica programável com chave de emergência (2 chaves incluídas)

Características
• Abertura silenciosa com um cilindro de ar comprimido: a tampa abre sozinha e permanece aberta
• Interior do cofre com espuma de protecção e bandeja de armazenamento amovível forrada
• Kit de montagem incluído

Construção Construção em aço maciço

Cor Preto

Dimensões Exterior (A x L x P):
8,1 cm x 30,7 cm x 25,1cm

Interior (A x L x P):
5,6 cm x 24,6 cm x 17 cm

Capacidade / Peso bruto 2,34 litros / 5,4 kg

Pilhas Funciona com 4 pilhas alcalinas LR6 1,5V AA (não incluídas)
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