
گاوصندوق هتلی سدید مدل 430 : 
 

گاوصندوق هتلی سدید مدل 430 از نمونه محصوالت سبک و آژیردار وبسایت آسیا سیف بوده 
و با قابلیت و آپشن های مفید در امنیت در رنگ ها و سایز های مختلف به بازار عرضه میشوند. 

 
سیف باکس های سدید از دوالیه فلز فشرده شده و مقاوم ساخته شده بطوری که ورق بدنه ی 

آن ها 3 میل و ضخامت درب آن ها به 4 میل میرسد. 
نوع طراحی این دسته از محصوالت سدید به صورت کامال لوال مخفی بوده و این عمل باعث عدم 

کارایی دیلم و سردرگمی سارق احتمالی هنگام بازگشایی میشود. 
مکانیزم زبانه بندی این محصوالت دارای محل مخصوص برای قرار گیری به هنگام بسته بودن 
درب میباشند که این عمل از دیگر اقدامات امنیتی برای مقاومت باال در بربر دیلم میباشد. 

▪ خصوصیات ظاهری گاوصندوق هتلی سدید مدل 430: 
 

نوع رمز دیجیتالی : 
 

رمز دیجیتالی گاوصندوق سدید مدل 430 از نوع آژیردار بوده که در صورت اشتباه وارد کردن 
رمز یا وارد شدن کوچک ترین ضربه ای به سیف باکس فعال میشود. 

 
این مدل از رمز ها دارای قابلیت پذیرش 1 رمز 3 تا 8 رقمی میباشند که دگمه ی تغییر رمز آن 

در قسمت داخلی درب تعبیه شده است. 
 
  
 

کلید اضطراری و پاور بانک و موارد مصرف آن ها : 
 

گاوصندوق هتلی سدید مدل 430 عالوه بر رمز های دیجیتالی دارای کلید اضطراری و 
پاوربانک میباشند که خیال مصرف کننده را بابت فراموشی رمز عبور یا تمام شدن باتری سیف 

باکس کامال آسوده میکند. 
زمانی که مصرف کننده رمز عبور سیف باکس را فراموش کند با داشنت کلید اضطراری و وارد 
کردن آن درب سیف باکس را به صورت جداگانه باز کرده و رمز عبور را ریست کرده و تغییر 

دهد. 
پاور بانک نیز برای زمانی طراحی شده که مصرف کننده به هر دلیلی متوجه به اتمام رسیدن 

باتری سیف باکس نشده باشد. 
در اینجا با وارد پاوربانک به محل مخصوص سیف باکس رمز دیجیتال مجدد شارژ شده و قابل 

مصرف خواهد بود. 
(در اینجا از کلید اضطراری نیز میتوان برای تعویض باتری ها از داخل استفاده کرد.) 



 
  
 

جنس رنگ و ظاهر داخل سیف باکس : 
 

رنگ کار شده در سیف باکس های سدید از نوع استاتیک ضدخش و در برخی سایز ها از نوع 
چکشی کیلردار میباشد. 

قسمت داخلی سیف باکس های سدید دارای چرم دوزی در جداره ها و کف و سقف آن میباشد 
که در عین زیبایی بخشیدن باعث ایجاد مقاومت باال در برابر حریق میشود. 

در قسمت پشتی سیف باکس دو سوراخ تعبیه شده تا مصرف کننده بوسیله ی رولبولت های 
قرار داده شده در داخل سیف باکس آن را نصب و محکم کند.(این اقدام بدلیل حفظ شرایط 

امنتی گاوصندوق ضروری میباشد.) 
گاوصندوق هتلی سدید در 3 سایز مختلف و در رنگ های سبز، نارنجی و مشکی طراحی و 

ساخته میشوند. 
 
  
 

▪ شرایط نگهداری گاوصندوق هتلی سدید مدل 430 : 
 

• گاوصندوق را حداالمکان در محل مخفی و به دور از دید عموم قرار دهید. 
 

• از تابش مستقیم آفتاب به رمز دیجیتالی به صورت طوالنی ، جلوگیری نمایید. 
 

• از ریخته شدن هر نوع مایعات بر روی رمز دیجیتالی خودداری کنید. 
 

• کلید های اضطراری این محصوالت ضدکپی هستند؛ در نگهداری آنها کوشا باشید. 
 
  
 

محصوالت مشابه گاوصندوق هتلی سدید مدل 430 : 
 

* اگر در کنار امنیت به دنبال ظاهر شیک و زیبا هستید ، محصوالت سدید و گاوصندوق های 
سدید دیپلمات بهترین گزینه برای شما خواهند بود. 

 
چرا که نمونه محصوالت سدید با طراحی به روز و مدرن نظیر چرم دوزی داخلی ، زبانه بندی 
فانتزی و آبکاری طالیی رنگ ، طبقه ی از جنس MDF و غیره بیشترین طرفدار را در بین رقبای 



خود در بازار دارند. 
 

برای مشاهده ی صفحه ی رسمی آپارات گروه صنعتی  آسیا سیف و مشاهده ی دیگر ویدیو ها 
اینجا کلیک کنید . 

 
تماس با ما : 

 
0921-871-0338 

 
ویدیوی آموزشی نحوه ی تغییر رمز انواع سیف باکس ها : 

 
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید! 

[کل: 0 میانگین: 0] 
 
 
 
 
 
 
 
 

محصوالت مشابه 
 

گاوصندوق کاوه 
 520KDG گاوصندوق سدید کاوه مدل

 
7,450,000 تومان 
گاوصندوق کاوه 

 920KDG گاوصندوق سدید کاوه مدل
 

10,520,000 تومان 
3% 
40es 

 40ES گاوصندوق هتلی فرسام سایز
 

2,800,000  2,725,000 تومان 



 
 42ES گاوصندوق هتلی فرسام سایز

 
2,500,000 تومان 
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