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Effektiv och stilig personlig alarm för dig i alla
situationer

Näytä verkossa

Den personlige alarmen DefendMe är producerat av det amerikanska
företaget Resqme. Företaget har 10 års erfarenhet med produkter av
personlig säkerhet. Kvaliteten på alla deras produkter kan man vara stolt
över.

DefendMe ger dig säkerhet i nödsituationer och när det gäller att bli hörd.
Sirenen har ett väldigt hårt ljud, ca 120dB och kan t.o.m. höras på 100
meters avstånd.

Den är lätt att använda, helt enkelt dra i snöret och alarmen börjar tjuta.
Då faran är över lägg munstycket tillbaka och den kan användas vid
behov pånytt.

DefendMe kan has i fickan, i väskan och bara fantasin sätter gränsen.
Huvudsaken är att den är nära till hands då den behövs.

DefendMe alarmen passar för unga och äldre, för arbetare inom
vaktväsendet eller äldreomsorgen. Kort sagt för alla som kan behöva
uppmärksamhet i en nödsituation.

Batterien leveraras färdigt inställda, produkten är klar att användas. Vi
vänligen ber dig att testa batterien med jämna mellanrum så att alarmen
fungerar då den behövs. Med nya batterier skall alarmen tjuta i ca 30 min.
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Färg: Grå. Det mjuka snöret på bilden hör till produkten och alarmen
levereras i en snygg presentförpackning.

How to activate Defendme

How to deactivate Defendme

Article number 00501

Size 7.15L x 3.15W x 1.524 cm

Weight 17.01

Material ABS plastic and Aluminum

Detectable Replaceable CR1632 3V (x2). About 30
minutes of continuous loud sound

Color Grey

Core lenght Approx 10 cm

Order number 00501.01

Replacement blade Replaceable batteries CR1632 3V (x2).
Lithium Metal Batteries. About 30
minutes of continuous loud sound

Packaging unit Gift box 1 piece

GS-Certificate CE Mark | RoHS
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