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MÜHLEN Safe Key 9

10 Numerik Butonlu Şifreli Çelik Anahtar Kasası

Kolay Montaj
Beraberinde gelen montaj vidaları ile istenilen zemine veya duvara
kolayca montajlanıp sabitlenebilen MÜHLEN Safe Key 9 modeli, son
derece güçlü yapısı ile ön plana çıkmaktadır.
Koruma Kapağı
Özel yapım kauçuk kapağı sayesinde model su, toz ve tüm dış
etkenlere karşı tam koruma sağlamaktadır. Uzun yıllar dayanabilecek
özelliğe sahip kauçuk muhafaza tam olarak kasa ölçülerindedir.
İdeal Boyut
70x40x25 mm boyutlarına sahip model aynı anda birçok anahtarı
güvenli olarak saklayabilir. Orta boyutlara sahip model, her alana
rahatça monte edilebilir ve kolayca gizlenebilir.

Mühlen Safe Key 9
En Güçlü Şifre
10 numerik tuştan oluşan şifreleme paneli, kullanıcıya 1~10 hane
arası (0~1 Milyar) arası kırılması imkansıza yakın olan en güçlü
şifreyi oluşturmasına ve dilediği anda değiştirmesine izin
vermektedir.

En Güçlü Gövde
MÜHLEN Safe Key 9 modeli, çift katmanlı alüminyum alaşımlı çelikten
üretilmiş olup, her türlü kırılma ve kesilme darbelerine karşı son derece
dayanıklı olarak üretilmiştir.

Mükemmel Sistem
Özellikle 10 haneli şifreleme sistemi tamamen mekanikten oluşup
son derece mükemmel sisteme sahiptir. Şifreleme paneli uzun
yıllar arıza vermeden çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Geniş Kullanım Ağı
Evler, ofisler, iş yerleri, garaj, yazlılar gibi bir çok alanda rahatça
kullanılabilen anahtar saklama kasası, gerek şifresinin kırılması ve
gerekse kasanın kırılması neredeyse imkansızdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çinko alaşımlı ve çift katmanlı çelikten üretim
Tüm darbe ve kesilmelere karşı dirençli
10 haneli numerik şifreleme buton takımı
En güçlü şifreleme sistemi ile güvenlik
0~1 milyar arası şifre atayabilme
Duvara montaj için, vida ve dübeller ile
Orta boy alan hacmi: (70x40x25 mm)
Silikon kapak sistemi ile kasayı kapatma
Suya, toza karşı dayanıklı silikon kapak
Duvara kolayca monte edilebilen yapı
Paslanmaz oksitlenmez boya
Ev, Oﬁs, İş Yeri, Araç, Garaj… Uygun
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