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Organize İç Alan

Şık ve Modern Çizgiler

MÜHLEN Grand Safe 120H modeli, ardışık 3 defa hatalı şifre girilmesi 
durumunda veya kasada meydana gelen herhangi bir sarsıntı halinde 

70dB üzerinde alarm vererek çevredekileri uyarmaktadır. Kolay taşınması 
için çıkartılabilen 4 adet teker sistemi bulunan model anti statik fırın boya 

ile kaplıdır.

Geniş mavi LCD ekrana sahip kullanıcı paneli, son derece şık ve işlevsel 
yapıya sahiptir. Kullanıcı şifre girişini dilerse görünür olarak dilerse gizli 
olarak girebileceği gibi, aynı ekran üzerinde pil seviyesi, tarih, saat ve diğer 
kullanıcı uyarıları da gözükmektedir.

Çıkartılabilir veya yüksekliği değiştirilebilir (12 kademe) 2 adet raf 
sistemi bulunan modelin aynı zamanda mekanik şifreli 20cm 

yüksekliğinde iç kasası bulunmaktadır. Kullanıcı kasa içinde dilediği 
yükseklikte rafları ayarlayarak veya tamamen çıkartarak kendisine 

ihtiyacı olduğu organize alanı oluşturabilir.  

Çizilmeye dayanıklı anti statik siyah renkte fırın boya üzerine altın 
rengi detaylar uygulanmış kasanın iç kısmı krem rengi halı desenli 
yumuşak silikon ile kaplıdır. Kapı açılınca otomatik olarak kasa içini 
aydınlatan LED ışık sisteminin yanı sıra şifre sıfırlama veya 
değiştirmek için kapı içinde butonu da bulunmaktadır.  

Toplamda 340 litre ve 120 cm yüksekliğinde çelik kasa
120x48,5x58,5cm ölçülerinde alarmlı yekpare gövde
Master ve user olarak 2 farklı kasa şifreleme sistemi
Ardışık hatalı şifre girilmesi ve sarsıntı alarm sistemi
Şifre ve/veya şifre + anahtar kullanarak kasayı açma
Yüksek karbon oranlı Q235 çelikten üretilmiştir
Kasa açılınca otomatik LED kasa içi aydınlatma
Çıkartılabilir veya yeri değiştirilebilir raf sistemi
Tarih, saat, pil seviyesi ve kullanıcı uyarı sistemi 
10 adet 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsü
12 kademe yükseklik ayarlı İki adet raf sitemi 
10mm çelik kapı ve 5mm çelik gövde kalınlığı
Harici dışardan müdahale batarya yuvası ile
Halı desenli yumuşak silikon iç kaplama
Gizli veya açık şekilde şifre girilebilmesi
Çizilmeye dirençli anti statik fırın boya
3~8 kademe arasında şifre atayabilme
Şifre değiştirme ve sıfırlama butonu
2 Adet kasa 2 adet şifre pas anahtarı
Çıkartılabilen teker sistemi (4 adet)
Mekanik şifreli iç kasa (20cm)
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay garanti

Yekpare Büyük Alan
MÜHLEN Grand Safe 120H modeli çelik para kasası 120cm yüksekliğinde ve yekpare gövde 

olarak üretilmiştir. Bunun haricinde 19cm yüksekliğinde mekanik şifreli iç kasa haznesi 
bulunan model, kullanıcının ihtiyaç duyduğu, önemli eşyaları, evrakları ve paraları rahatça 

içine alabilmektedir.
 

Q235 Çelikten Gövde & Kapı
Yüksek karbon oranlı Q235 çelikten üretilen model, her türlü darbe, kesilme ve zorlamalara 

karşı test edilmiştir. 10mm kapı ve 5mm çelik gövde kalınlığı bulunan G. Safe Box 120H 
modelinin çelik kapısı 10 adet 30mm kalınlığında çelik sürgü ile kapanmaktadır.

 
Şifre ve/veya Anahtar

Model kasa açma yönünden kullanıcıya birçok seçenek sunmaktadır. Kullanıcı dilerse kasayı 
sadece şifre kullanarak açabileceği gibi, anahtar çevirerek kasayı kapatması halinde ise, 

kasanın açılması için hem şifre hem anahtar gerekmektedir.

Çift Alarm Sistemi
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