
Şifreli Para ve Değerli Eşya Kasası

Mühlen Schutz 50T

Dijital LCD Panel

Yüksek Güvenli Kilit Sistemi

Düşük Karbonlu Yüksek Çelik Oranı

Olası herhangi bir hırsızlığın önüne geçmek için, ardışık 3 kere hatalı 
şifre girilmesi ve/veya sarsıntı, titreşim, şoklara karşı MÜHLEN Shutz 

50T para ve değerli eşya kasası güçlü bir şekilde alarm vermeye 
başlayarak kullanıcı kontrol panelini 3 dakika boyunca kilitlemektedir.  

10 Haneli numerik tuş takımına sahip model, geniş LCD ekran üzerinde 
girilen şifreleri göstereceği gibi, pis seviyesi tarih gibi özellikleri de 
gösterme özelliğine sahiptir. Ayrıca girilen şifreyi başkası ekrandan 
görmemesi için ekranı numaraları çarpıtarak gizli şifre girilmesine izin 
vermektedir. 

MÜHLEN Shutz 50T şifreli çelik kasa, farklı iki sistemin kullanılması 
sonucu kapısı açılmaktadır. Bunlardan birisi şifre (veya şifre 

anahtarı) diğeri de ana anahtar olmak zorundadır.  Bu şifreyi 
başka birinin bilmesi halinde veya anahtarı başka birinin bulması 

halinde, her iki durumda yüksek güvenlik sağlar.

Duvara ve/veya zemine monte edilmesini sağlayan ikişer adet özel 
delik, vida ve dübel malzemesiyle beraber gelen MÜHLEN Shutz 50T 
modeli, düşük karbon ve yüksek çelik oranına sahip 7mm kapı 
kalınlığı plakası, 3-4 mm gövde kalınlığı plakasından üretilmiştir. 

Aynı anda şifre ve ana anahtar kullanımı ile açma
Sarsıntı ve hatalı şifreye için güçlü alarm sistemi 
Master ve kullanıcı olmak üzere iki farklı şifre
Çıkartılabilen raf özelliği ile daha organize
Kasa üst tarafı anahtarlı özel alan bölmesi
2+3+2 adet kilitleme silindir mekanizması
Siyah çelik üzerine, gold rengi detaylar
7 mm kapı 3-4mm gönde çelik kalınlığı
64 litre geniş hacim (50x41x31cm)
Ev, ofis, oteller için ideal boyut 
Her iki anahtardan ikişer adet
Duvara ve zemine montaj için vida sistemi
Geniş LCD ekranda şifre değişimi ve girişi
Geniş LCD ekranda pil durumu ve tarih
Harici yedek pil yatağı ile bağlanabilme
Kolay çevrilebilen açma/kapama topuzu
Şifre ile kasa açılınca LED aydınlatma
Düşük karbon yüksek çelik oranı
Süngerle kaplanmış iç zemin
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay garanti

50cm Yükseklik/Orta Boy
50 cm yüksekliğe sahip MÜHLEN Shutz 50T modeli, 41cm genişliğe ve 

36 cm derinliğe sahiptir. Tam açılır kapı menteşe sistemi ile geniş iç 
hacme sahip model Orta-Büyük boy çelik kasa tipindedir. 

Yekpare Gövde
Son derece şık bir görünüme sahip model bir o kadar güçlü ve yekpare 

yapıya sahiptir. Güçlü kapı yapısı, yekpare menteşe ve 2+3+2 adet 
kapatma silindirlerine sahiptir. Daha güçlü ve geniş giriş ağzına sahip 

model her türlü değerli eşyayı son derece güvenle saklamaktadır. 
2+1 Çıkartılabilir Raf Sistemi

MÜHLEN Shutz 50T modeli şifreli çelik para kasası, 1 adet kasa içi 
anahtarlı gizli bölmesinin yanı sıra, iki bölmeli iç yapıya sahiptir. 

Dileyen kullanıcılar için orta bölmesi rahatlıkla çıkabilmekte ve kasa tek 
bütün halinde daha geniş alan olarak kullanılabilmektedir.

Güçlü Çifte Alarm 
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