
En Büyük Boy Şifreli & Elektronik Para ve Değerli Eşya Kasası

Mühlen Ore 100H-B

Çifte Alarm Çifte Güvenlik

Geniş İç Hacim

Açma Hafızası & İç Aydınlatma

Karbon çelikten üretilen çift katmanlı 3 mm gövde ve çok katmanlı 
10 mm kapı kalınlığına sahiptir. Bunun yanında duvara sabitleme 
vidaları ile beraber gelen model, her türlü darbelere, kesilmelere, 

zorlamalara karşı en üst düzey mukavemet sağlamaktadır. 

Model, hatalı şifre girişlerine karşı (3 Kez Üst Üste) yüksek sesle alarm 
vermektedir. Ayrıca herhangi bir sarsıntı ve şokta hareket anında (“0” ile 
aktif edilmesi gerekir.) güçlü ses ile alarm vermektedir.

Değerli eşyaların çizilmemesi için zemini ve iç alanı tamamen 
desenli yumuşak silikonla kaplı Ore 100H-B modeli, Markamızın en 

geniş iç hacmine sahiptir. Fazladan mekanik şifreli (3 haneli) iç 
kasaya sahiptir. Bunun yanı sıra kolayca ayarlanabilir ve 

çıkartılabilir raf sistemi sayesinde oldukça organize alanlar 
sağlamaktadır

Dijital şifreleme paneli ve mavi LCD ekrana sahip model; açma şifresi, 
şifre değiştirme, zaman ve gün değiştirme gibi işlemleri bu panelden 
yapabileceği gibi, son 58 açma hafızası yine bu panelden kontrol 
edilir. Bunun yanında kasa açıldığında iç LED aydınlatma otomatik 
devreye girmekte ve 1 dakika boyunca aktif kalmaktadır.

100x50x44 cm �le en büyük boy ş�frel� para kasası
3mm ç�ft katmanlı gövde 10mm çok katmanlı kapak
İk� farklı ş�freleme yöntem�: 1 Kullanıcı+1 Yönet�c�
Son 58 açma zamanını hafızaya alma ve gösterme
Ş�fre veya çoklu anahtar �le kasa açma/kapama
Karbon çel�kten üret�len ana gövde ve kapak
Darbelere, kes�lmelere, zorlamalara d�rençl�
Hatalı ş�fre g�r�şler�ne karşı güçlü alarm 
Sarsıntı, darbelere karşı alarm s�stem�
Ş�fre �le kasa açılınca otomat�k aydınlatma
Kolay taşıma �ç�n ç�ft yöne teker s�stem�
Duvara montajlamak �ç�n, v�da set� 
3cm çapında 10 adet güçlü k�l�t sürgüsü
3 farklı k�l�t �le kasayı kapatıp açab�lme
Her b�r k�l�t �ç�n �k� anahtar (1asıl+1yedek)
D�leyen kullanıcı ş�fre �le kasayı açab�lme
Son derece şık panel ve açma/kapama topuzu
L�k�t LCD ekran/ş�fre, zaman ayar ve göster�m
LCD Ekranda p�l sev�yes� durum gösterges�
G�zl� kod sayes�nde g�r�len g�zlen�r (#*+kod)
Har�c� batarya s�steme bağlanab�lme �mkânı
Üst tarafta k�l�tleneb�l�r g�zl� kasa bölmes�
Kasanın �ç kısmı desenl� s�l�kon kaplıdır 
Ayarlanab�l�r ve çıkartılab�l�r raf s�stem�

Daha Büyüğü Yok
MÜHLEN Ore 100H-B modeli 100x50x44 cm boyutlarına sahip ve 
yaklaşık 220 litre hacmi ile en büyük para ve değerli eşya kasası 

modelimizdir. Ayarlanabilir raf sistemi sayesinde kullanıcıya dilediği 
oranda alan oluşturabilir.

Maksimum Güvenlik 
Toplamda 2 farklı kilit ve 2 farklı şifreleme sistemi ile kullanıcıya en üst 

düzey güvenlik sağlayan modelde 3 cm çapında toplam 10 adet sert 
çelikten oluşan kilit silindir sürgüsü bulunmaktadır.

Teker Sistemi
Büyük boyutu ve 75kg. ağırlığı ile yerinden oynatılamayan kasaların 
aksine, sağa ve sola kolay çekilmesi için modelde sabit ve sadece iki 

yöne dönebilen teker sistemi mevcuttur. Bu kasayı kolayca taşıma 
imkânı verirken, sadece iki yöne gitmesi ile de hırsızlığa karşı direnç 

oluşturur. 

Güçlü Gövde & Kapı (Karbon Çelik)
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