Khóa Cò
Đó là:

Tại sao Quý vị Nên Khóa
Súng của Mình

CÁC THIẾT
BỊ KHÓA
SÚNG

Một khóa hai mảnh khớp với bộ phận
bảo vệ cò súng để ngăn cò súng bị kéo.
Tổ hợp phím, phím nhấn hoặc khóa sẽ
khóa chặt thiết bị.

Giá:

ĐƠN GIẢN. AN TOÀN.
SẴN SÀNG.

$5 đến $30 hoặc nhiều hơn

www.lockitup.org

Giá cả phải chăng

Có hàng chục loại thiết bị để khóa súng của
quý vị. Khi quý vị không mang súng ở trên
người, nó có thể bị lấy đi và sử dụng sai
mục đích. Trẻ em và những người không
được phép không bao giờ được biết tổ hợp
phím của quý vị hoặc nơi tìm chìa khóa.

Gọn nhẹ

Khóa nó lại để:

ƯU ĐIỂM

Dễ tiếp cận

NHƯỢC ĐIỂM
• Không chống trộm
• Không hoạt động với tất cả
các loại súng
• Khóa chất lượng thấp có thể
bị hỏng

Ngăn chặn việc súng của quý vị bị
đánh cắp
Ngăn trẻ tìm ra và sử dụng súng của
quý vị
Ngăn chặn người tự tử bằng súng
trong thời điểm khủng hoảng

Chúng tôi kết nối quý vị với các thiết bị
lưu trữ giúp vũ khí của quý vị được an
toàn, chắc chắn và luôn ở trong tư thế
sẵn sàng.

Quý vị có thể mua thiết bị khóa ở bất
cứ nơi nào bán súng và phụ kiện:
•
•
•
•
•

Cửa hàng súng
Cửa hàng bán đồ thể thao
Cửa hàng bán thiết bị an ninh
Các tiệm bán vật tư gia dụng
Trực tuyến

Lựa chọn nào phù hợp với quý vị?

Để được giảm giá thiết bị lưu trữ, hãy
ghé thăm một trong những đối tác bán
lẻ của chúng tôi và đề cập đến chương
trình này.

ĐƠN GIẢN. AN TOÀN.
SẴN SÀNG.

Ngăn không để súng xuất hiện tại
trường học
Vietnamese

Các thiết bị Khóa Súng
Có hàng chục loại thiết bị có thể khóa được

Hộp khóa

Hầm hoặc Két đựng Súng

Khóa Cáp

Đó là:

Đó là:

Đó là:

Một chiếc két sắt nhỏ được thiết kế để cất
giữ an toàn một khẩu súng ngắn. Hầu hết
các hộp khóa có thể được bắt chốt chặt hoặc
cố định bằng cáp.

Một chiếc két sắt lớn được thiết kế để cất
giữ súng dài, súng ngắn hoặc vật có giá trị.

Một thiết bị chặn khoang súng để ngăn
súng bắn đạn. Một dây cáp có thể được lắp
vào hoặc xuyên qua hộp tiếp đạn, khoang
hoặc nòng súng và khoang chặn đạn khỏi
di chuyển vào vị trí.

Nó được mở bằng tổ hợp phím, bàn phím kỹ
thuật số, nhận dạng sinh trắc học dấu vân
tay, hoặc chìa khóa.

Giá:

Nó được mở bằng tổ hợp phím, bàn phím kỹ
thuật số, nhận dạng sinh trắc học dấu vân
tay, hoặc chìa khóa.

Một tổ hợp phím hoặc chìa khóa mở khóa.

Giá:
$150 đến hàng nghìn
đô-la

Giá:
Miễn phí hoặc từ $20 trở lên

$25 đến hơn $200

súng của quý vị. Nhiều chuyên gia khuyến
nghị quý vị nên sử dụng hộp khóa, két sắt
hoặc hầm chứa súng bằng cách nhấn phím,
tổ hợp phím, hoặc khóa bàn phím.
Khóa súng rất ĐƠN GIẢN. Các thiết bị lưu
trữ an toàn không cần phải đắt tiền hoặc
phức tạp và chúng có sẵn trong các cửa
hàng và trên mạng trực tuyến.
Một khẩu súng bị khóa rất AN TOÀN. Rất
khó hoặc không thể trộm lấy đi một khẩu
súng đã bị khóa của quý vị. Và quý vị có thể
bảo vệ những đứa trẻ tò mò và những người
đang gặp khủng hoảng khỏi việc làm bản
thân hoặc người khác bị thương.
Một khẩu súng bị khóa luôn ở trong tư thế
SẴN SÀNG. Quý vị có thể mở hộp khóa hoặc
thiết bị lưu trữ khác một cách nhanh chóng
trong trường hợp khẩn cấp.

ƯU ĐIỂM

ƯU ĐIỂM

Giá cả phải chăng

Đa năng

Chống trộm

Chống trộm

Gọn nhẹ

Lớn

Dễ tiếp cận

Bền

NHƯỢC ĐIỂM

NHƯỢC ĐIỂM

• Chi phí cao hơn một số lựa
chọn khác

• Nặng và khó di chuyển
• Chi phí cao hơn một số lựa
chọn khác

ƯU ĐIỂM
Miễn phí hoặc Giá cả
phải chăng
Sử dụng Đa dạng

NHƯỢC ĐIỂM
• Không ngăn được trộm cắp
• Một số loại cáp có thể bị cắt
• Không phải tất cả các khóa
cáp đều tương thích với tất
cả các loại súng

