
MEga Boy Şifreli Alarmlı Çelik Kasa

MÜHLEN Grand Safe Box 180H

İkili Alarm Sistemi

Geniş & Yumuşak İç ALan

Çıkartılabilir Raf Sistemi

Yönetici ve kullanıcı olarak iki farklı şifre atanabilen şifre paneli aynı 
zamanda, kasa açıldığında LED ışıkla otomatik olarak kasanın içini 

aydınlatmaktadır. Tarih, saat, pil seviyesi ve kullanıcı uyarıları gösteren 
LCD ekrana sahip kullanıcı paneli son derece şık ve güçlü tasarıma 

sahiptir. Kullanıcı dilerse gireceği şifreyi ekranda gözükmeyecek şekilde 
girebilmektedir.

Model üst üste 3 defa hatalı şifre girilmesi sonucunda 70 desibel’in üzerinde 
son derece güçlü alarm vermektedir. Bunun haricinde model sarsıntı ve 
titreşime karşı da aynı şekilde alarm vermektedir. (Sarsıntı/Titreşim 
alarmını etkinleştirmek için ekrana “BELL ON” yazana kadar “0” butonuna 
basılması gerekmektedir. 

655 litre kapasiteye sahip model, içine konan eşyaların çizilmemesi 
için tamamen halı desenli yumuşak silikon ile kaplanmıştır. 12 adet (8 

ön, 2 üst ve 2 alt) 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsü bulunan 
model ayrıca yüksek kapı ve menteşe kalınlığı sayesinde en güçlü 

zorlamalara karşı son derece mukavemetli yapıda üretilmiştir.

4 Adet çıkartılabilen raf sistemine sahip olan model ayrıca raf 
yüksekliklerini değiştirmek isten kullanıcılar için 26 farklı kademe raf 
yükseklik ayarına sahiptir.  Bunun haricinde 122 kg. ağırlığa sahip 
modeli taşımak veya sürüklemek için 4 adet kullanıcı tarafından 
çıkartılabilen teker sistemine sahiptir.  Son derece şık ve kreatif 
tasarıma sahip model siyah renkte üretilmiş olup kullanıcı panelinde 
ve çevirme topuzunda altın sarısı detaylar bulunmaktadır.

Tek parça halinde 655 Litrelik geniş alan şifreli kasa
1800x650x550mm ölçülerinde şifreli büyük kasa
Yekpare gövde mega büyük boy şifreli çelik kasa
Master ve kullanıcı olmak üzere 2 farklı şifreleme
Şifre veya şifre + anahtar kullanarak kasa açma
Yüksek karbon oranlı Q235 çelikten üretilmiştir
Hatalı şifre ve sarsıntı için >70dB alarm sistemi 
Çıkartılabilir veya yeri değiştirilebilir 4 adet raf
26 farklı yükseklik kademesi ayarlanabilir raf
Şifre ile açılınca otomatik kasa LED aydınlatma
Duvara montaj için özel çelik vida / dübel seti
12 adet 30mm kalınlığında çelik kapı sürgüsü
Eşsiz kullanıcı paneli (gizli ve açık şifre girme)
Tarih, saat, pil durumu göstergesi ve uyarısı
Dış batarya yuvası ile acil panel aktivitesi
Şifre unutma durumda şifre pas anahtarı
Kolay çevrilebilen açma/kapama topuzu
Pil haznesi içinde şifre sıfırlama butonu
 Taşıması için 4 adet teker (Çıkartılabilir)
Halı desenli yumuşak iç silikon kaplama
Çizilmez dökülmez anti statik fırın boya
2 Adet Normal, 2 Adet Şifre anahtarı
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay garanti

Yekpare Mega Boy (180cm)
İster raflı, istenirse de tek parça (Rafsız) olarak kullanılabilen MÜHLEN Grand Safe Box 180H 
modeli 655 Litrelik hacme sahiptir.  180x65x55cm ölçülerine sahip model kullanıcının bütün 

değerli eşyaları içine sığdırabilecek kadar geniş iç alana sahiptir. Son derece güçlü gövde 
kapak yapısı her türlü zorlamalara ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Q235 Çelik Kapı & Gövde
Yüksek Alman teknolojisine sahip çelik kasa yüksek karbon oranlı “Q235” çelikten 

üretilmiştir. 10mm çelik kapı kalınlığı ve 5mm çelik gövde kalınlığına sahip model, her türlü 
zorlu darbelere karşı test edilmiş ve gerek dış müdahalelere karşı gerekse izinsiz kullanıcılara 

karşı 360 derecelik tam güvenlik sağladığı belgelenmiştir.
İster Şifre İster Anahtar

MÜHLEN Grand Safe Box 180H modeli kullanıcı dostu kasa açma sistemine sahiptir. Kullanıcı 
kasa topuzunu çevirerek kasayı kapattığında, açmak için sadece şifre yeterli olacaktır. 

Anahtarı çevirip kasayı kapattığında ise açmak için hem anahtar hem de şifre gerekecektir. 
Bununla beraber kullanıcı şifreyi unutması durumunda şifre anahtarı ile kasayı açabilir ve 

şifreyi değiştirebilir. 

Kullanıcı Dostu Şifre Paneli
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