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MÜHLEN Ore 60H-B

Orta-Büyük Boy Şifreli/Anahtarlı Çelik Para Kasası (Siyah)
Orta Büyük Ebat
MÜHLEN Ore 60H-B modeli çelik kasa (60x40x33cm) yükseklik, genişlik ve derinlik
ölçülerinde Ortalama 80 litre hacme sahiptir. Bu büyüklük bireysel veya iş yeri
kullanıcıları için yeterli büyük alanı sağlamaktadır. Modelin orta rafın çıkartılmasına ve
yerinin değiştirilmesine izin vermesi çok daha organize alan oluşturulmasına izin
verir.
Şifre veya Anahtar+Şifre
MÜHLEN Ore 60H-B modeli için kullanıcı kasayı ana anahtarı çevirmeden, sadece
topuz ile kapatırsa, kasayı açmak için şifre kullanılması yeterli olacaktır. Ayrıca
kullanıcı kasayı kapatırken ana anahtarı çevirirse, kasayı açmak için ana anahtar ve
şifre gerekmektedir. Kullanıcı bu iki seçenekten dilediğini tercih edebilir ve güvenliğini
o denli artırabilir.
Silikon İç Kaplama
Kasa içi ve raflarının tamamen halı desenli silikondan kaplanması sonucu kasa İçine
konan değerli eşyaların çizilmemesi veya zarar görmemesi sağlanmıştır. Kreatif ve şık
bir yapıya sahip model özel olarak çizilmelere ve dökülmelere dayanıklı fırın boya ile
kaplanmıştır.

Mühlen Ore 60H-B
Eşsiz Kullanıcı Paneli
Akıllı kullanıcı paneline sahip model aynı zamanda nokta vuruşlu LCD
ekranı bulunmaktadır. En son 58 açma zamanını (Tarih & Saat)
hafızasında tutan ve dilediğinde kullanıcıya gösteren modelin
kullanıcı panelinde, şifre girme, değiştirme gibi birçok işlemi
yapmasının yanında pil seviyesi gibi birçok durum içinde kullanıcıyı
uyarmaktadır.

Güçlü Kasa Güçlü Kilit
Kolay taşınması veya sürüklenmesi için kasanın alt kasnak
kısmında kullanıcı tarafından çıkartılabilir 4 adet minik teker
sistemine sahiptir. MÜHLEN Ore 60H-B modeli, 10mm (1cm)
kalınlığındaki çelik kapısının yanı sıra 3 mm kalınlığında
güçlendirilmiş yüksek karbon oranlı Q235 özel çelikten üretilen
gövde malzemesine sahiptir.

Güçlü Alarm Sistemi
Sarsıntı ve titreşimlere duyarlı Ore 60H-B modeli çelik kasa, 3 defe
ardışık olarak hatalı şifre girilmesi veya sarsıntı, titreşim, şok sırasında
aktif alarm sistemini devreye sokarak 70dB sesin üzerinde siren
çalmaktadır. Sarsıntı ve titreşim alarmını aktif hale getirmek için kasayı
kapattıktan sonra “0” tuşuna basarak aktifleştirilmektedir.

Otomatik LED Aydınlatma
Kasa için LED aydınlatması bulunan MÜHLEN Ore 60H-B modelinin
Şifre ile açıldığında LED aydınlatması otomatik devreye giren modelin,
kasayı açmak için izleyenlerin görmemesi için gizli şifre girme sistemi
bulunmaktadır. Bu sayede dileyen kullanıcı bu sistemi kullanarak
girilen rakamların (beşgen karakter) olarak görünmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Büyük/Orta boy ş�frel�, anahtarlı çel�k para kasası
Sarsıntı ve hatalı ş�frelere karışı alarm özell�ğ�
60x40x33cm ölçüler�nde. 80 l�tre kapas�tel�
Son 58 açma zamanını hafızaya kaydetme
Ş�fre veya ş�fre + anahtar �le kasayı açma
Halı desenl� s�l�kon �ç yüzey kaplaması
Ayarlanab�l�r ve çıkartılab�l�r raf s�stem�
Ş�fre bypass anahtarı (küçük anahtar)
Güçlü alarm s�stem� (70dB üzer� ses)
7 adet 30mm kalınlığında kapı s�l�nd�r�
10mm kalınlığında güçlü çel�k kapı
3mm kalınlıkta katmanlı çel�k gövde
Har�c� �ç kasa haznes� (Mekan�k ş�frel�)
Nokta vuruşlu LCD Ekranlı panel yapısı
Kasa açılınca otomat�k LED aydınlatma
LCD panelde tar�h ve saat göster�m�
Kullanıcı ve Master (İk� Farklı Ş�freleme)
Çıkartılab�len küçük teker takım s�stem�
Kullanıcı ve master ş�freler� değ�şt�rme
Har�c� p�l �le yatağı �le kolay müdahale
LCD panelde kullanıcı uyarı �şaretler�
Duvara sab�tlemek �ç�n v�da takımı
S�yah ve altın sarısı panel ve topuz
Estet�k ve kullanışlı panel tuş takımı
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