
Maak kennis met de Echo! Uniek innovatief toetsenbord, hoogwaardig op alle fronten. 
Van design en kwaliteit tot duurzaamheid.

Design
De mat chroom afgeschuinde behuizing met geribbelde rand, gecombineerd met een hoogwaar-

dig vlak toetsenbord, uitgevoerd in hoogglans wit of zwart geeft de Echo zijn chique uitstraling.  

Het blauwe led-signaal onderstreept de chique uitstraling van dit door M-LOCKS ontworpen 

toetsen bord.

Kwaliteit
Een metalen grondplaat die geschroefd wordt, een zware metalen behuizing en hoogwaar-

dige hard kunststof toetsen vormen samen de basis van dit robuuste, duurzame toetsenbord.  

Alle materialen van de beste kwaliteit, want alleen dat is goed genoeg voor Echo!

Wat u nog meer moet weten van de Echo
De Echo kan zonder extra accessoires, zowel vast als draaibaar gemonteerd worden. De gerib-

belde rand, zorgt voor een uitstekende grip bij het draaien van het toetsenbord. Eigenlijk van-

zelfsprekend is de Echo met en zonder Dallas lezer leverbaar.

Echo, innovatief, kwalitatief hoogwaardig 
toetsenbord, designed by M-LOCKS

Top of the bill 
design en kwaliteit!
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Technische informatie Echo Elektronische toetsenborden
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Echo Dallas

Te COMBineren MeT

Het Echo toetsenbord kan gecombineerd worden met de 
volgende elektronische sloten: 

• EM2020
• EM2050
• EM2520
• EM3020
• EM3050

• EM3055
• EM3520
• EM3550
• EM4020
• EM4050

De eChO iS VerKrijgBaar in Vier VarianTen

Echo wit Echo zwart

Metalen behuizing mat 
chroom, wit toetsenbord 
met hard kunststof toetsen 
en een geïntegreerd bat-
terijvak.

Metalen behuizing mat 
chroom, zwart toetsenbord 
met hard kunststof toetsen 
en een geïntegreerd bat-
terijvak.

Echo wit met Dallas lezer Echo zwart met Dallas lezer

Metalen behuizing mat 
chroom, wit toetsenbord 
met hard kunststof toetsen, 
geïntegreerd batterijvak en 
Dallas lezer.

Metalen behuizing mat 
chroom, zwart toetsenbord 
met hard kunststof toetsen, 
geïntegreerd batterijvak en 
Dallas lezer.

2
0

1
6

.0
1

Fo
ut

en
 e

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.


