
İki Katlı 120cm Boyunda Şifreli ve Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN G.D. Safe Box 120H

Mekanik Şifreli İç Kasa

Eşsiz Kullanıcı Paneli

Güçlü Gövde & Kapı

İki katı ve iki kapısı olan MÜHLEN Grand Safe Box 120H modeli, 
kullanıcıya farklı avantajlar sağlamaktadır. Her iki kapıda bulunan farklı 

kullanıcı paneli ve farklı anahtarlar kasanın bölümlerini birbirinden 
bağımsız hale getirmektedir. Her iki kapıda bulunan LED ışık kasa şifre ile 

açıldığında otomatik açılmaktadır.

Mekanik şifreli iç kasa haznesi bulunan model, halı desenli, yumuşak silikon 
iç kasa kaplamasına sahiptir. Değiştirilebilen yönetici ve kullanıcı şifresinin 
yanı sıra, model aynı zamanda akıllı kullanıcı uyarı sistemine de sahiptir.  
Toplamda 340 litre gibi geniş hacme sahip model aynı zamanda son derece 
mukavemetli yapıdadır.

Her iki kapıda bulunan kullanıcı paneli, tarih, saat, pil seviyesi ve diğer 
kullanıcı uyarılarını ekranda göstermektedir. Hatlı şifre girilmesi veya 

kasanın sarsıntıya maruz kalması durumunda 70dB üzerinde alarm 
veren model, yönetici ve kullanıcı olarak iki farklı şifreleme sistemine 

sahiptir. 

Üst kapıda 2, alt kapıda ise 7 adet 30mm kalınlıkta çelik kapı sürgüsü 
bulunan modelin çelik kapı kalınlığı 10mm ve gövde kalınlığı ise 
5mm’dir.  Duvara montaj seti ile gelen modelin alt katında 1 adet raf 
ve 6 kademe raf yükseklik ayarı bulunmaktadır. Model ayrıca harici pil 
yatağı ile gönderilmektedir.

Bağımsız iki kapılı ve iki katlı şifreli çelik kasa
İki farklı çelik kapı, iki panel ve farklı anahtar
Şifre veya şifre + anahtar ile kasa açabilme
120x59x49cm ölçülerinde büyük boy kasa
Toplamda 340 Litre geniş ve iki katlı kasa
10mm çelik kapı 5mm çelik gövde kalınlığı
Otomatik LED aydınlatma (Şifre ile açılınca)
Halı desenli yumuşak iç zemin kaplaması
Değiştirilebilen kullanıcı/yönetici şifreleri
Mekanik şifreli gizli iç kasa haznesi (19cm)
7+2 Adet 30mm kalınlığında kapı sürgüsü
Anti statik fırın boya (çizilmeye dirençli)
Tarih, saat, pil seviyesi ve diğer uyarılar
İki farklı şifreleme (Yönetici + Kullanıcı) 
Çelik duvara montaj vida ve dübel seti
1 Adet raf ve 6 kademe yükseklik ayarı
Taşıma için çıkartılabilen 4 adet teker
Harici yedek pil yatağı (Kasa Dışı İçin)
Hatalı şifre ve sarsıntı alarm sistemi
Girilen şifreyi ekranda gizleme (*+Şfr)
Harici şifre anahtarı
2+2 yedek anahtar
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay garanti

Büyük Boy | 120cm Yükseklik
Grand serisinin 120cm yüksekliğindeki “MÜHLEN Grand Double Safe Box 120H” modeli 58,5 

cm genişliğe ve 48,5 cm derinliğe sahiptir. Toplamda 340 litre hacme sahip model, iki katlı 
olup kullanıcının para, elektronik ve diğer değerli eşyalarını içine alacak kadar kullanışlı ve 

geniş hacimlidir.
Q235 Yüksek Karbonlu Çelik

Kolay taşınabilmesi için 4 adet teker sistemi bulunan model, her türlü darbe, kesilme ve 
zorlamalara karşı dayanıklı olan model, Q235 yüksek karbon oranlı çelikten üretilmiştir. 

Yüksek karbon alaşımı, çeliğin çok daha mukavemetli olmasını sağlamaktadır. 
Anahtar ve/veya Şifre

Model sadece şifre girilerek açılabileceği gibi, dileyen kullanıcı kasayı anahtar ile kapatması 
durumunda, Kasanın açılması için hem şifre hem de anahtar kullanılmak zorundadır.   

Bununla yanında kasa ile gelen şifre anahtarı, şifrelerin unutulması durumunda 
kullanılmaktadır. 

İki Katlı İki Kapılı Çelik Kasa
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