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MÜHLEN Schutz 45T

Şifreli Para ve Değerli Eşya Kasası

Orta Boy Çelik Kasa (Kaynaksız)
Kaynaksız tek parça halinde (Yekpare) ve 45 cm yüksekliği ile orta boy
sınıfına giren model, her alan için ideal olmasının yanı sıra Laptop ve
diğer değerli eşyaların da rahatça girebileceği geniş alana sahiptir.
Şık & Modern Tasarım
Son derece şık bir yapıya sahip MÜHLEN Schutz 45T modeli, siyah
rengin üzerine, gümüş rengi kilit sürgüleri ve altın sarısı ince detaylarla
üretilmiştir.
Kullanışlı Raf Sistemi
Beraberinde gelen 2 adet özel vida ile duvara monte edilebilen
MÜHLEN Schutz 45T modeli, sahip olduğu fazladan mekanik şifreli iç
kasası ile fazladan güvenlik sağlar. Bunun haricinde iki bölmeden
oluşan iç kısmının orta rafı çıkartılarak tek bölme halinde
kullanılabilmektedir.

Mühlen Schutz 45T
Güçlü Alarm Sistemi
MÜHLEN Schutz 45T çelik kasa, herhangi bir hırsızlık durumuna karşı
çifte alarm sistemi ile donatılmıştır. Üst üste 3 defa yanlış şifre
girildiğinde veya kasada herhangi bir sarsıntı titreşim oluştuğunda,
kasa otomatik olarak alarm vererek 1 dk boyunca kontrol panelini
kilitleyecektir.

Düşük Karbon, Yoğun Çelik Gövde & Kapı
Düşük karbon ve yoğun çelik alaşımlı gövde ve kapısı, her türlü
darbeye karşı mükemmel direnç ve koruma sağlar. Bununla
beraber model 10 mm çelik kapı ve 3~5 mm çelik gövde yapısına
sahiptir. Her biri 30 mm çaplı kalınlıkta olan 3 adet kilit sürgüsü,
hırsızlığa karşı son derece dayanıklıdır.

İster Şifre İster Anahtar
Kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen şifresi ile, kullanıcı ister
dijital şifre (1~6 hane) kullanarak kasayı açabileceği gibi, dileyen
kullanıcılar ise anahtar kullanarak kasayı açabilmektedir. Kasa ile
beraber gelen 2 takım anahtar (1 takım ana Anahtar, 1 takım şifre
unutma-acil durum anahtarı) ile son derece kullanıcı dostudur.

Dijital Panel & İç Aydınlatma
Şık görünümlü dijital panelden, kullanıcı şifre girerek kasayı
açabileceği gibi yine bu panelden şifre değiştirebilmektedir. Ayrıca
tarih saat, pil seviyesi göstergesine sahip panel mavi LCD ekrana
sahiptir. Ayrıca kasa şifre ile açıldığı durumlarda otomatik olarak iç
aydınlatması 1 dakika boyunca yanmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Orta boy şifreli çelik kasa (45x36x32cm)
Kaynaksız tek parça, yekpare çelik gövde
3~5 mm arası çift katmanlı çelik gövde
10 mm kalınlığında çok çelik kapı
Şifre veya anahtar ile kapıyı açma
Düşük karbon, yüksek çelik oranı
Darbelere kesilmelere karşı dirençli
Alarm 1: Ardışık 3 kere hatalı şifre
Alarm 2: Titreşim, sarsıntı ve taşıma
İç aydınlatma (Şifre ile açılınca yanar)
Duvara monte için uygun iki adet vida
30mm çapında 4 adet çelik kapı sürgüsü
İki takım anahtar (Ana ve şifre anahtarı)
Estetik LCD panel ve açma/kapama topuzu
Geniş LCD ekranda şifre atama ve kilit açma
Geniş LCD ekranda tarih saat gösterimi/değişimi
LCD ekranda pil seviyesi gösterimi
Harici pil batarya sistemi ile bağlanabilme
Kasa içi kilitlenebilir harici bölme
Kasanın içi desenli plastik kumaş ile kaplıdır.
Orta rafın çıkartılabilen ve geniş alan kullanımı
Çizilme ve dökülmelere karşı anti statik fırın boya
Türkçe kullanım kılavuzu
24 Ay garanti
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