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MÜHLEN Pro-Schleifer Pro/115C
Yoğun Kullanım Evrak İmha Makinesi | A3 Boyutu İmha Özelliği
Yüksel Kapasiteli Arşiv İmhası
Yüksek Alman mühendisliği ile üretilen Mühlen evrak imha makinelerinin en yeni ve en üst modeli olan
Pro/115C modeli, Aynı anda ve tek seferde 35 adet A3 kağıda kadar imha etme özelliğine sahiptir. Ayrıca
güçlü motoru sayesinde aralıksız ve durmaksınız 90 dakika boyunca evrak imha etme özelliğine sahiptir.

1450 Watt Motor Gücü & Ultra Sessiz
Her ne kadar, 1450 watt motor gücüne sahip olsa da, 55 desibelin altında (<55dB) gürültü çıkarmaktadır.
Buda kitap sayfalarını çevirme gürültüsüne eşdeğerdir. Bununla beraber modelin kesme bıçakları 5 yıl, diğer
aksamları ise 2 yıl garantilidir.
Geniş LCD ekrana sahip MÜHLEN Pro/115C modeli, kullanıcıyı her duruma karşı uyarmaktadır. Bunlar
arasında, açık çekmece, çöp dolu, aşırı ısınma, kağıt sıkışması, makine bakım ve yağlaması gibi bir çok uyarı
mevcuttur. Ayrıca kağıt imha için ayrı, CD/DVD, Kredi Kartı İmhası için farklı giriş haznelerine sahip model,
4x30mm çapraz kesim (konfeti) özelliğine sahiptir.

A3 BOYUTU | 35 YAPRAK
310 mm belge giriş ağzına sahip, Mühlen Pro-Schleifer Pro/115C
modeli evrak imha makinesi, aynı anda A3 boyutunda 35 yaprağa
kadar belge imha etme özelliğine sahiptir. Çapraz kesim özelliği
bulunan model, 4x30mm belge ve kart parçalama özelliğine
sahiptir. Aynı zamanda motor aşırı ısınmalara karşı kendi kendini
stop ederek soğutma durumuna geçmektedir (Aralıksız 90 dakika
sonrası).

GENİŞ LCD EKRAN & UYARI SİSTEMİ
Geniş mavi LCD ekrana sahip model, her duruma karşın kullanıcıları
uyarmaktadır. Bunlar arasında “tık kutusu doldu, kağıt sıkışması,
aşırı ısınma, atık kutusu açık, yağlama ve bakım” gibi bir çok uyarı
bulunmaktadır. Aynı zamanda kolay taşınabilmesi için 4 adet frenli
güçlü tekerlere sahip model, zımba teli, ataç gibi metallerden
etkilenmeden kağıt imhası yapmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

YOĞUN KULLANIM & 115 LİTRE ATIK KUTUSU
Çıkartılabilen 115 Litre atık kutusu haznesine sahip Pro/115C modeli, en
yoğun kullanımlar ve arşiv imhaları için özel olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca atık kutusu kapağı açılınca otomatik durma ve uyarı verme
özelliğine sahip model, Aralıksız 90 dakika çalışma ve dakikada 4 metre
belge imha etme özelliğine sahiptir. Otomatik başlama ve belge bitince
otomatik durma özelliği bulunan model aralıksız 90 dakika belge imha
etme özelliğine sahiptir.

5 YIL BIÇAK GARANTİSİ / OTO REVERSE SYSTEM
5 Yıl kesme bıçakları garantisine sahip olan model, maksimum
kullanıcı güvenliğini sağlamak için çeşitli özellikleri mevcuttur. Bunlar
arasında belge giriş ağzı kalkanı gibi özellikler mevcuttur. Ayrıca metal
gövde yapısına sahip olan Pro/115C modeli, uzun yıllar performans
kaybı yaşatmadan stabil olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Modelde ayrıca kağıt sıkışmalarına karşı otomatik olarak geri ileri
yapmakta ve sıkışmayı büyük oranda gidermektedir.

A3 ve daha küçük belge, kart, CD parçama özelliği
Tek seferde 35 yaprak belge parçalama özelliği
Belge parçalama boyutları: 4x30 mm (Konfeti)
Belge parçalama hızı: 4 metre / Dakika
CD/DVD Kredi kartı parçalama boyutları: 4x30 mm
P4 belge parçalama güvenlik seviyesi
Aralıksız non-stop çalışma süresi 90 dakika
115 Litre çıkartılabilir atık kutusu haznesi
Yoğun kullanım ve arşiv imhası için özel tasarım
Yüksek gövde sağlamlığı için, metal gövde yapısı
Yüksek kullanıcı güvenliği için, ek muhafaza sistemi
Geniş mavi LCD ekran ile uyarı ve ikaz sistemi
1450 Watt yüksek kapasiteli güçlü motor
Motor tipi: Capacitor/DC
Otomatik motor soğutma Teknolojisi
Belge sıkışması durumunda otomatik durma özelliği
Belge ve CD/Kart için ayrı giriş besleme hazneleri
Tel zımba, ataç gibi mataryallerden etkilenmez
Atık kutusu kapağı açılınca otomatik durma özelliği
Taşınabilmesi ve sabitlemesi için 4 adet frenli teker
Manuel olarak ileri ve geri sarma tuşları
Otomatik start ve stop özelliği
Otomatik reverse turn sistemi
En sessiz modellerden, 55dB daha az
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