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Mühlen EU 3550-S
8 MADENİ PARA, 5 KAĞIT PARA,

GÜÇLÜ ÇELİK DIŞ AKSAM & KİLİT SİSTEMİ

YAZARKASA BAĞLANTISI

MODERN VE ŞIK TASARIM

Mühlen DB 3352 modeli, son derece şık ve modern tasarıma sahiptir.
8 Aden bozuk para gözü, 5 adet kağıt para çekmecesi ve 1 adette

gizli para yuvası bulunmaktadır. Özel üretim PVC malzemeden
üretilen para gözleri, yataklarından kolayca çıkartılabilmekte ve

düşmelere kırılmalara karşı dayanıklı olarak üretilmektedir.

Kalın çelikten üretilen model, dış darbelere ve zorlamalara karşı oldukça 
dayanıklıdır. Bunun yanı sıra özel üretilen kızaklı teleskopik rayı 
sayesinde çekmecenin yumuşak bir şekilde kapanıp açılmasını 
sağlamaktadır. Ayrıca teleskopik raylarda bulunan mandallar sayesinde 
çekmece kolayca dış gövdeden ayrılabilmektedir.

Mühlen DB 3352 modeli, bütün yazarkasa modellerine rahatça 
bağlanmaktadır. Yazarkasanın Nakit butonuna direk entegre olan 
model, kullanıcı dilerse direk yazar kasasyı kullanarak çekmeceyi 

açabilir, dilerse anahtar yardımı ile çekmeceyi açıp kapatabilir. Tasarıma ve görsele önem veren mağazalar için DB 3352 modeli, son 
derece şık ve modern tasarıma sahiptir. Güçlendirilmiş çelik üzerine, 
Beyaz elektro statik boya ve siyah çerçeve görseli ile şık ve sade 
tasarıma sahiptir.

Şık ve modern tasarım
Yekpare durumda, Vida kullanılmamıştır.
Yazarkasa'ya bağlabilen, bağlantı kablosu ve soketi
Yazarkasa "nakit" tuşu ile entegre açılabilen sistem
Özel üretim güçlendirilmiş çelik gövde yapısı
8 Adet çıkatılabilir madeni para gözü
5 Adet ayarlanabilir kağıt para çekmecesi
1 Adet gizli kağıt para girişi
Ekra güçlü teleskopik çekmece rayı
Çizilmeye, dökülmeye karşı elektro statik gövde boya
Beyaz gövde rengi - Siyah çerceve
Çıkarılabilir ve ayarlanabilir tepsi
3 kademeli güçlü kilit
Çıkarılabilir madeni para gözleri
Ayarlanabilir kağıt para çekmeceleri
Gizli ve kapalı emniyet açma mandalı
Güçlendirilmiş PVC 'den yapılmış para gözleri
Manuel ve otomatik açma kapama
24 Ay Garanti

Mühlen markasının, para çekmecelerinde vizyon modeli olan DB 3352 modeli, 
güçlendirilmiş çelik üzerine, beyaz renkte, çizilemeye ve tahriş olmaya dayanıklı elektro 
statik boya ile üretilmiştir. Estetik görüntüsünün yanı sıra darbelere karşı dayanıklılığı ile 
de dikkar çeken model, yekpare halde olup, hiç bir vida kullanılmamıştır. Bunun yanısıra 

para çekmece ve gözleride, güçlendirilmiş kalın PVC den üretilmiş olup, düşmelere ve 
kırılmalara karşı dayanıklıdır.

DB 3352 modeli para çekmecesi,  Estetik ve modern tasarımıyla yüksek hacimli 
perakende mağazalarında; Banka şubeleri, Süper marketler, Akaryakıt istasyonları, 

Kafeterlayalar, Restoranlar gibi yoğun nakit trafikli perakende satış alanları için 
mükemmeldir.  Endüstriel Metal gövdeli, bilyeli ve teleskopik sürgü yatakları, açılıp 

kapanmaya karşı en az 3milyon kere test edilmiştir ve performans kaybı yaşanmamıştır.
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