Tattle-Tape biztonsági csíkok
és applikátorok
™
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Tattle-Tape™ DCD-2 biztonsági csíkok E precíziós biztonsági csíkokat egyoldalas CD-khez és DVD-khez

Garantált teljesítmény

fejlesztettük ki. A könnyű, egylépéses telepítési folyamat két biztonsági csíkot, átlátszó filmbevonatban visz fel. Így
a csíkok eltávolítása nem lehetséges, a bevonat pedig védi a lemez felszínét.

A 3M érzékelőrendszereire és Tattle-Tape™
biztonsági csíkjaira 100%-os teljesítménygarancia, valamint 80%-os elvesztési aránygarancia vonatkozik. Részletekért kérdezze a 3M
értékesítési munkatársait, vagy tanulmányozza a
jelen katalógus hátlapját.

Tattle-Tape™ B2 biztonsági csíkok Ultravékony, kétoldalas csíkok, könyvek és folyóiratok lapjai 		

Tattle-Tape™ B1 biztonsági csíkok Egyoldalas csíkok, keményfedelű könyvekhez. A csíkok pecek 		
segítségével könnyen a könyv gerincébe helyezhetők, akár a pulton, akár rögtön a könyvrakásban. A csíkok
teljesen rejtettek.
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A 3M™ Tattle-Tape™ biztonsági csíkokat a világon több könyvtár használja, mint a versenytársak
hasonló termékeit együttvéve. A 3M™ Tattle-Tape™ diszkrét védelmet biztosít a teljes kollekció
számára, beleértve a mágneses adathordozókat is. A csíkok kivételnél gyorsan hatástalaníthatók, bevételnél pedig eredeti funkciójuk teljes egészében visszaállítható. A biztonsági
csíkokra az általuk védett termékek teljes élettartamára szóló garancia érvényes, amennyiben a
gyártástól számított két éven belül felhasználják őket.

közé történő telepítésre. Az extrahosszú védőfóliának köszönhetően a csík mélyen a kötésmargóba helyezhető, így
gyakorlatilag láthatatlan lehet.
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Tattle-Tape™ Biztonsági csík

Tattle-Tape™ R2 biztonsági csík A Tattle-Tape™ applikátorrendszerrel telepíthető csíkok tekercses
kiszerelésűek, eltávolítandó védőfólia nélkül. Felvitelük automatikusan történik, ötször gyorsabban, mint a 		
hagyományos biztonsági csíkoké.

e Tattle-Tape™ applikátorrendszer Ezzel az eszközzel a Tattle-Tape™ biztonsági csíkok három-ötször 		
gyorsabban vihetők fel a nyomtatott termékekre, mint kézzel. A rendszer könyvrakásban és máshol is használható.

UL-tanúsítású
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Tattle-Tape™ DVM-1 biztonsági csíkok Biztonsági csíkok tok nélküli videokazettákhoz. A biztonsági 		
csíkot fedőcímke takarja, melyre cím vagy egyéb információ nyomtatható.
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Tattle-Tape™ DAC-1 biztonsági csíkok Biztonsági csíkok tok nélküli hangkazettákhoz. A biztonsági 		
csíkot fedőcímke takarja, melyre cím vagy egyéb információ nyomtatható.
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Teljes 3M rendszerkompatibilitás
A 3M™ Tattle-Tape™ biztonsági csíkok és a
3M™ érzékelőrendszerek gondos tervezésüknél
fogva integrált rendszer formájában is
hatékonyan képesek együttműködni. A
3M a legjobb minőségű nyersanyagokat
használja, a gyártási módszerek
felügyeletére és javítására pedig statisztikai
folyamatirányítási módszereket alkalmaz.
Saját fejlesztésű vizsgálati módszereinek
köszönhetően a 3M garantálhatja, hogy
minden legyártott biztonsági csík hozza
a 3M™ érzékelőrendszereihez szükséges
teljesítményt. A 3M nem garantálhatja,
hogy más gyártók gyártási folyamatai és
alkalmazott anyagai is a 3M-termékekkel
azonos teljesítményt tesznek lehetővé.
Ez teljesítmény-csökkenést, és/vagy
nemkívánatos riasztásokat okozhat.

