Tattle-Tape beveiligingsstrips
en applicators
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De 3M™ Tattle-Tape™ beveiligingsstrips worden door meer bibliotheken gebruikt dan alle
andere beveiligingsstrips samen en beveiligen uw hele collectie, inclusief magnetische
media op discrete wijze. De strips kunnen snel ontladen worden tijden het uitchecken en
weer volledig opgeladen worden tot hun oorspronkelijke kracht tijdens het inchecken. Ze
worden bovendien gegarandeerd voor de levensduur van de materialen die ze beschermen
als ze binnen twee jaar na de productiedatum worden toegepast.

Tattle-Tape™ beveiligingsstrips DCD-2 Deze exact uitgebalanceerde strips zijn
bestemd voor eenzijdige cd’s en dvd’s. De gemakkelijke eenstapstoepassing integreert
twee strips in een heldere filmlaag die verwijdering verhindert en het oppervlak van de
disk beschermt.

b T
 attle-Tape™ beveiligingsstrips B2 Ultradunne dubbelzijdige strips om tussen

pagina’s van boeken en tijdschriften aan te brengen. De extra lange lijn maakt het
gemakkelijker de strip diep in de naad in te brengen, zodat hij bijna onzichtbaar is.
c T
 attle-Tape™ beveiligingsstrips B1 De enkelzijdige strips zijn bestemd voor boeken

met harde kaft. De strips kunnen gemakkelijk met een mesje worden aangebracht in de rug
van het boek, op de balie of in de schappen. De strips zijn volledig verborgen.
d T
 attle-Tape™ beveiligingstrip R2 Aangebracht met het Tattle-Tape™

applicatiesysteem, en verkrijgbaar op de rol. Er hoeven geen lijnen verwijderd te worden.
Ze worden automatisch gedistribueerd en kunnen vijf keer sneller worden aangebracht op
gedrukte materialen dan traditionele strips.
™
e Tattle-Tape

applicatiesysteem Met dit systeem kunt u Tattle-Tape™

beveiligingsstrips drie tot vijf keer sneller aanbrengen op gedrukte materialen dan met de
hand. Te gebruiken op de schappen of achter de schermen. UL-gecertificeerd.
f T
 attle-Tape™ beveiligingsstrips DVM-1 Deze strips zijn bedoeld voor videocassettes

zonder hoes. De strips liggen verborgen onder een label waarop de titel of andere informatie
geprint kan worden.
g T
 attle-Tape™ beveiligingsstrips DAC-1 Deze strips zijn bedoeld voor audiocassettes

zonder hoes. De strips liggen verborgen onder een label waarop de titel of andere informatie
geprint kan worden.
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Prestaties gegarandeerd
3M is de naam achter onze
detectiesystemen en Tattle-Tape™
strips met een garantie van 100%
op prestatie en 80% op reductie van
verliezen. Neem contact op met uw
3M sales consultant voor informatie
of kijk op de binnenkant van het
achterblad van deze catalogus.

Volledig compatibel met
3M-systemen
3M™ Tattle-Tape™ strips en
3M™ detectiesystemen zijn met
zorg ontworpen om te werken
als geïntegreerd systeem.
3M gebruikt grondstoffen
van de hoogste kwaliteit in
combinatie met statistische
procescontrolemethodes om de
productiemethodes te controleren
en te verbeteren. Het resultaat
van deze eigen testmethode
is dat 3M kan garanderen dat
elke strip die geproduceerd is
de juiste prestatie levert voor
het 3M™ detectiesysteem.
3M kan niet garanderen dat de
productieprocessen of -formules
van andere fabrikanten dezelfde
prestaties leveren als de
3M-strips. Dit zou kunnen leiden
tot prestatieproblemen en/of
onbedoelde alarmmeldingen.

