
ELEKTRONİK, PARA VE DEĞERLİ EŞYA KASASI (BEYAZ)

MÜHLEN Schutz 17W

GÜÇLENDİRİLMİŞ ÇELİK GÖVDE

UYARI LED IŞIKLARI 

7 LİTRE HACİM / 230/170/170 mm

Mühlen Schutz 17W beyaz modeli, dijital şifre paneli ve iki adet
yedek anahtarı sayesinde, kullanıcı ister elektronik olarak, isterse

manuel olarak çelik kasayı açabilmektedir. Ürünle beraber gelen
yedek anahtarlar ve 4 adet kalem pil sayesinde başka her hangi bir

yardıma gerek duymaz.

1 mm Q235 çelik gövde ve 3 mm Q235 çelik kapısı sayesinde her türlü 
darbelere karşı dirençli ve dayanıklı hale getirilmiştir. Dışardan 
müdahale ve zorlama ile açılmayan kasa, ayrıca yere veya duvara 
sabitlemek için özel olarak üretilmiş çelik vidalara sahiptir. (Vidalar koli 
ile beraber gelmektedir.)

MÜHLEN Schutz 17W modeli, şifre girişlerinde veya şifre 
değiştirmelerinde kullanıcıyı yeşil ve kırmızı ışıklarla uyarmaktadır. 
Bunun yanı sıra istenildiğinde değiştirilebilecek yönetici ve kullanıcı 
şifrelerine sahiptir. Her iki şifre unutulsa dahi kasa manuel anahtar 

yardımı ile açılıp, kullanıcı isterse bütün şifreleri sıfırlayabilir.  

7 Litre hacme sahip olan, MÜHLEN 17W beyaz elektronik çelik para ve 
değerli eşya kasası, 230x170x170 mm boyutlarına sahiptir.  Bununla 
otel, ev ve ofisler için özel olarak üretilmiş model, yönetici ve kullanıcı 
şifrelerine sahiptir. 

Beyaz renkli çelik para ve değerli eşya kasası
Yönetici ve Kullanıcı İçin Ayrı Değiştirilebilir Şifre
Q235 özel çelikten üretilen 1mm gövde, 3mm çelik kapak
Kompakt tasarım, güçlü gövde yapısı 
Ev, Otel ve Küçük Ofisler için özel üretilmiştir
Duvara veya zemine monte edilebilmesi için 2 adet özen vida
Dijital şifre yardımı ile kasayı açabilme
Manuel olarak anahtar yardımı ile kasayı açabilme
Led ışık uyarı sistemi (Doğru/Hatalı Şifre, şifre yenileme vs)
İki adet yedek anahtar ve 4 adet yedek kalem pil
Kilit çevirme mekanizması
Çizilmelere dökülmelere dayanıklı statik fırın boya
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay Garanti

Mühlen 17W elektronik beyaz çelik para kasası, numerik tuş takımı yardımı ile yönetici ve 
kullınıcı şifrelerinizi atayabilir ve istenildiği zaman değiştirebilirsiniz. Ayrıca Mühlen 17W, 

beyaz çelik kasa hem şifre ile elektronik olarak açılabilmekte, hem de anahtar yardımı ile 
manuel olarak açılabilmektedir.

Mühlen 17W çelik beyaz para kasası, özel olarak üretilmiş Q235 çelikten üretilmiştir. Bu 
sayede, kesilmelere, kırılmalara ve delinmelere karşı çok daha dayanıklı hale getirilmiştir. 

Ayrıca kasanın iç zemini yumuşak halıfleks ile kaplanmıştır. 
Led ışıkları sayesinde, kullanıcıyı hatalı şifre, şifre değiştirme, doğru şifre, düşük pil 

seviyesi gibi benzer durumlarda uyaran modelin gövdesi 1 mm Q235 çelik ve kapısı ise 
3mm Q235 çelik yapısına sahiptir.

 
Türkçe kullanma kılavuzuna sahip Mühlen 17W modeli, yanında iki adet yedek anahtar, 4 

adet kalem pil ve duvara veya zemine sabitlemeniz için 2 adet özel üretim vidası ile 
beraber gelmektedir. 
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