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Drinkspector
RF és AM rendszerekhez

DÍJNYERTES ÜVEGVÉDŐ ESZKÖZ. SZINTE KÉPTELENSÉG ELTÁVOLÍTANI.



drinkspector

TERMÉKTULAJDONSÁGOK: 

• Bevonatolt bowden, sérülésmentes 
használat.

• Egy méret minden üveghez, normál 
bowdennel védhető üvegnyak átmérő: 
D25-D38.

• A termék nyaka látható marad.
• RF/AM rendszer.
• Egyszerű felszerelés.
• Gyors levétel a mágneses nyitóval.

A drinkspector™ egy speciális, szabadalommal 
védett áruvédelmi eszköz, mely a palackozott 
italok védelmét minden korábban létező meg-
oldásnál hatékonyabban képes megvalósítani. 

Fejlett áruvédelmi rendszerekkel kompatibilis, 
gyakorlatilag bármilyen palackra alkalmazható 
univerzális üvegvédő biléta. 

Szinte bármilyen formájú palackozott ital 
védelmét képes ellátni. Fokozottan ellenáll a 
nyíró és feszítő irányú mozdulatoknak. Mérések 
alapján bizonyítható, hogy 100 kilógrammos húzó 
terhelést is könnyedén elvisel. A biztonsági szint 
fokozható az opcionálisan felhasználható kupak 
modul közbeiktatásával, amely az üvegvédő bilé-
ta lényeges alkotóelemeihez való hozzáférést is 
megakadályozza.

A drinkspector™ komplex és megnyugtató meg-
oldás a lopásveszélynek kitett italok védelmére. 
Szerelje fel üzletét mihamarabb a legkorszerűbb 
palackvédő címkével!

DRINKSPECTOR



drinkspector

CIKKSZÁMOK RENDELÉSHEZ

Cikkszám Leírás

8.2 MHz RF Technológia

P0700296 Drinkspector 8.2 MHz RF szett - tag és kupak - Piros színben

P0700036 Drinkspector 8.2 MHz RF tag - Piros színben

P0700209 Drinkspector 8.2 MHz RF tag - Szürke színben

Kettős rendszerű - RF és AM

P0700038 Drinkspector Dual RF+AM - Piros színben

P0700245 Drinkspector Dual RF+AM - Fekete színben

AM Technológia

P0700297 Drinkspector AM szett - tag és kupak - Piros színben

P0700035 Drinkspector AM tag - Piros színben

P0700244 Drinkspector AM tag - Fekete színben

Egyéb

P0700040 Drinkspector - csak kupak
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RF Papírcímkék

ALAPKÖVETELMÉNY AZ FMCG SZEKTORBAN



2 - RF címkék

versenytárs címkéjének a keresztmetszete

Shopguard címke keresztmetszete

kondenzátor

szigetelő

tekercselés

Kitűnő minőség az RF technologiában

Optimalizált áramkör

Címkéink áramköreit a legoptimálisabbra terveztük, ennek 
köszhetően jobb érzékelési tartományt és megbízhatóbb 
működést biztosít. 

Egyedülálló deaktiváló üzemmód

A rétegelést innovatív módon alkítottuk ki, annak érdekében, 
hogy csökkentsük a lehetséges újra aktíválódást. 
A deaktíválási pont a kondenzátor közepén helyezkedik el. 



2 - RF címkék

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Hajlítás vagy hajtás
A címéket soha ne hajlítsa vagy hajtsa meg!

Elektrosztatikus feltöltődés
Kerülje az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségét, mert ronthatja a 
címke érzékelését. 

Hőmérséklet
Ne tegye ki a címkéket közvetlen hőhatásnak! A címékek 55°C 
hőmérsékletig működnek, de a ragasztó tapadás állandó 40°C-n 
elengedhet. A címék 2 évig tárholhatóak 0°C és - 40°C között.

Páratartalom
Ne használja a címkéket magas páratartalmú helyiségben. Ajánlott 
tartomány 30% - 85% RH, lecsapódás mentesen.

Tűz
Tartsa távol nyílt lángtól!

Fém
Nem ajánot fémet vagy fémbevonatú felületen használni. 

Lyukasztás, vágás
A lyukasztás és vágás roncsolhatja a címke szerkezetét.



2 - RF címkék

fagyálló

fotó méret vastagság erősség szín csomagolás cikkszám

40mm
x

40mm
0,23mm 80 fehér 1000db

/tekercs P0700075

40mm
x

40mm
0,23mm 80 fekete 1000db

/tekercs P0700064

40mm
x

40mm
0,23mm 80 álvonalkód 1000db

/tekercs P0700073

40mm
x

40mm
0,23mm 80 álvonalkód 1000db

/tekercs P0700063

30mm
x

40mm
0,23mm 65 fehér 1000db

/tekercs P0700061



2 - RF címkék

fotó méret vastagság erősség szín csomagolás cikkszám

30mm
x

40mm
0,23mm 65 álvonalkód 1000db

/tekercs P0700074

30mm
x

30mm
0,25mm 60 álvonalkód 1000db

/tekercs P0700069

40mm
kör 0,23mm 70 fehér 1000db

/tekercs P0700071

40mm
kör 0,23mm 70 álvonalkód 1000db

/tekercs P0700072
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AM Lágycímkék

ALAPKÖVETELMÉNY AZ FMCG SZEKTORBAN



3 - AM címkék

www.shopguard.hu

hegyes végű,
csomagolásba 
csúsztatható

AM LÁGY CÍMKÉK

fotó méret vastagság erősség szín csomagolás cikkszám

45mm
x

10mm
1,8mm 80 fehér 108db

/lap P0700282

45mm
x

10mm
1,8mm 80 álvonalkód 108db

/lap P0700348

45mm
x

10mm
1,8mm 80 fekete 108db

/lap P0700349

45mm
x

10mm
1,8mm 80 álvonalkód

(hegyes)
108db

/lap P0700351
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RF Kemény etikettek

LEGJOBB DETEKCIÓ, JÓL LÁTHATÓ VÉDELEM.



4 - RF kemény etikettek

www.shopguard.hu

RF KEMÉNY ETIKETTEK

fekete

fekete

fotó felhasználás méret szín csomagolás cikkszám

50mm
kör csontszínű kartondoboz P0700031

16mm csontszínű kartondoboz P0700044

50mm
kör fekete kartondoboz P0700033

16mm fekete kartondoboz P0700048

30mm
kör fehér kartondoboz P0700199

30mm
kör fehér kartondoboz P0700056

30mm
kör fekete kartondoboz P0700269

30mm
kör fekete kartondoboz P0700057
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AM Kemény etikettek

LEGJOBB DETEKCIÓ, JÓL LÁTHATÓ VÉDELEM.



5 - AM kemény etikettek

www.shopguard.hu

AM KEMÉNY ETIKETTEK

fotó felhasználás méret szín csomagolás cikkszám

70mm szürke kartondoboz P0700344

10mm szürke kartondoboz P0700341

70mm fekete kartondoboz

10mm fekete kartondoboz

15mm fém kartondoboz P0700343

40mm fém kartondoboz P0700342



5 - AM kemény etikettek
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AM KEMÉNY ETIKETTEK

fotó felhasználás méret szín leírás cikkszám

55mm szürke szerszámok 
nyelére P0700345

60mm fekete szerszámok 
nyelére P0700346

35mm fekete szerszámok 
nyelére P0700347

50mm fekete befűzhető 
acélszállal P0700340

80mm
x

40mm

kábel:
170mm

fekete

acélkábellel
1. elvágás 

esetén riaszt
2. antenna 

riaszt

P0700370

P0700371
(+ tag riaszt 
antennánál)

60mm
x

30mm

kábel:
120mm

fekete

acélkábellel
1. elvágás 

esetén riaszt
2. antenna 

riaszt
3. tag riaszt 
antennánál

P0700372



Kasszahívó

Egy szupermarket szolgáltatásainak minősége alatt több 
mindent érthetünk: Milyen a kiszolgálás, udvarias és 
segítőkész-e a személyzet, milyen a parkolási lehetőség, 
jól megközelíthető helyen van-e az üzlet és persze mennyi 
időt kell a kasszáknál várakozással tölteni. Jellemezően 
éppen ez a legutóbbi ismérv okozza a vásárlók számára 
a legtöbb stresszt. Ennek kezelésére kínál megoldást a 
kasszahívó rendszerünk.

Felejtse el a tolakodást üzletében!

Egy neves kutatócsoport bizonyítottan állítja, hogy 
a sorban állva töltött időt a vásárlók kétszer olyan 
hosszúnak érzékelik a valódinál. 3 CLM

by shopguard



Termékjellemzők Előnyök
 ■ Gombnyomásra kasszanyitás és zárás hang 

és fényjelzésre
 ■ Opcionális plusz gombok promócióra
 ■ Kérhető deaktivátor irányítással
 ■ Egy központi egységgel akár 6 vagy 8 kassza 

is irányítható

 ■ Csökkenti a sorbanálllással kapcsolatos 
vásárlói súrlódásokat.

 ■ A betérő vásárlókat nem riasztja el a hosszú 
sor látványa.

 ■ Kényelmes és udvarias megoldás a vásárló 
és kereskedő számára egyaránt.

 ■ Javítja a vásárlók komfortérzetét és a 
vásárlás végén megvan a pozitív élmény.

 ■ Időt takarít meg és gyorsítja a kiszolgálást.
 ■ Egyértelmű jelzéseket ad a kassza működésével 

kapcsolatban (piros/zöld) fények.

Kasszahívó

3 CLM
by shopguard
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Spidertag és fúrószár védelem

DOBOZOK MAXIMÁLIS VÉDELME DUAL RENDSZERREL



6 - Spidertag és fúrószár védelem
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RF ÉS AM SPIDERTAG (PÓK) ÉS FÚRÓSZÁR VÉDELEM
fotó felhasználás méret szín leírás cikkszám

76mm 
(átmérő)
50mm 
(vastag)

kábel:
1350mm

 fekete

1. kábel 
elvágásra 

riaszt
2. széttörés 
esetén riaszt
3. antenna

riaszt
4. kábel 
fesze-

getésére 
riaszt

P0700376

73mm 
(átmérő)
50mm 
(vastag)

kábel:
900mm

 fekete 

1. kábel 
elvágásra 

riaszt
2. antenna

riaszt

P0700198

50mm 
(átmérő)
47mm 
(vastag)

kábel:
640mm

 fekete

1. kábel 
elvágásra 

riaszt
2. antenna

riaszt

P0700290

165mm
x

23mm (át-
mérő)

kék, átlátszó fúrószárak 
védelmére P0700373

300mm
x

23mm (át-
mérő)

 kék, átlátszó fúrószárak 
védelmére P0700374
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AM Safer dobozok

DOBOZBA ZÁRT ÉRTÉKEK



7 - AM safer dobozok
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AM SAFER - SZÉFER DOBOZOK
fotó méret cikkszám

104 x 72 x 27mm

AAA, AAA félméret, AA, AA félméret, 9V, illetve gombelemekhez
P0700376

103 x 116 x 26mm

Lapos elemekhez, akkumulátorokhoz, borotvához
P0700198

200 x 110 x 85mm

"Baby" és "Góliát" elemekhez
P0700290

191 x 57 x 47mm

Univerzális biztonsági kés
P0700373

99 x 58 x 48mm

LandLite 2W-os égőkre
P0700374



7 - AM safer dobozok
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AM SAFER - SZÉFER DOBOZOK
fotó méret cikkszám

200 x 150 x 80mm

Osram 12-14W-os égőkre
P0700376

217 x 101 x 76mm

Osram 86W-os égőkre, AC/DC adapterekhez
P0700198

241 x 159 x 114mm

Energizer Recharge Mini
P0700290

250 x 310 x 80mm

Nagyméretű tárcsa, Osram égőkre
P0700373

165 x 162 x 117mm

Gömb alakú 75W-os Osram égőkre, szénmonoxid érzékelőre
P0700374



7 - AM safer dobozok

www.shopguard.hu

AM SAFER - SZÉFER DOBOZOK
fotó méret cikkszám

244 x 201 x 61mm

Szénmonoxid érzékelőre, digitális fogyasztásmérőre
P0700376

138 x 176 x 55mm P0700198

128 x 173 x 33mm

Zárbetétekre
P0700290

94 x 294 x 61mm

Professzionális metszőollókra, Fiskars ágfűrészre
P0700373

140 x 104mm (átmérő)

LandLite égőkre, Hammerite festékre
P0700374



7 - AM safer dobozok
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AM SAFER - SZÉFER DOBOZOK
fotó méret cikkszám

136 x 130 x 27mm P0700376

Széfer függesztő aljába lehet pattintani P0700198

Széfer függesztő aljába lehet pattintani, könnyebb az áru felhelyezése és 
elvétele P0700290

P0700373
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Kiegészítők és leoldómágnesek

MINDEN AMIRE SZÜKSÉGE LEHET



8 - kiegészítők
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DETEKTOROK ÉS DEAKTIVÁLÓK

Fotó Leírás Cikkszám

RF Deaktiváló
(ajánlott kiegészítő:

alsó hurok NCR szkennerhez)
P0200166

Kézi detektor és deaktiváló
biztonsági személyzet elengedhetetlen 

eszköze RF frekvenciasávban
P0201043

Kézi detektor (RF) P0200165

Aktív RF tag
(ajánlott szervíz eszköz) P0200373



8 - kiegészítők
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NYITÓK ÉS LEOLDÓK

nagyobb méretű

kisebb méretű

fotó felhasználás leírás szín csomagolás cikkszám

asztallapra 
vagy asztal-

ba 
süllyeszthető

fekete saját karton-
doboz P0700189

asztallapra 
vagy asztal-

ba 
süllyeszthető

fekete saját karton-
doboz P0700338

asztalba 
sülyleszthető 

mágneses 
nyitó

fekete saját karton-
doboz P0700314

SuperTag
nyitó fekete saját karton-

doboz P0700375

széfer doboz
és hardtag 

nyitó
fekete saját karton-

doboz P0700339
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Az üzlet biztonságának szakértője
Velünk biztonságban vannak árui
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