
Yoğun Kullanım İçin, Para Çekmecesi

Mühlen ES 4460
6 BANKNOT, 8 MADENİ PARA, 1 GİZLİ PARA 

YAZAR KASA SOKETİ & KABLOSU

GÜVENLİKLİ KİLİT VE GİZLİ EMNİYET KİLİDİ

YOĞUN KULLANIM İÇİN MÜKEMMEL MATERYAL

Mühlen ES 4460 Model para çekmecesinde; çıkartılabilir 8 adet
bozuk para gözü, 6 adet kağıt para rafı ve 1 adet medya (gizli para

girişi) mevcuttur. Özel PVC materyalden üretilen para gözleri ve
rafları, darbelere ve düşmelere karşı dayanıklıdır.

Her model yazarkasaya kolayca entegre edilebilen ES 4460 para 
çekmecesi, yanında yazar kasa kablosu be soketi ile beraber 
gelmektedir. Bu şekilde kullanıcı çekmeceyi açmak için anahtar yerine, 
dilerse yazar kasadaki nakit tuşunu kullanabilmektedir.

Çekme 3 kademeli güvenlikli kilide sahiptir. Gerek kalın metal 
gövdesi, gerekse güvenlikli kilidi sayesinde dışardan zorlamalara 

karşı dayanıklıdır. Her ihtimalde anahtarın kaybolması veya 
unutulması durumunda çekmecenin açılması için, altında vida ile 

kapatılmış gizli açma mandalı bulunmaktadır.

Açılıp kapanması tüy kadar hafif hafif ve sessiz olan bu modelin 
ağırlığı ve sağlamlığı neredeyse çelik kasayı andırır. 3 milyon kere 
açılıp kapanma testinden geçen model testin sonunda hiç bir 
performans kaybı yaşamamıştır. Elektro statik boya ile kaplı yüzey 
yapısı, çizilmelere ve skabarmaya karşı son derece dayanıklıdır.

Yazarkasa'ya bağlabilen, bağlantı kablosu ve soketi
Yazarkasa "nakit" tuşu ile entegre açılabilen sistem
Özel üretim güçlendirilmiş çelik gövde yapısı
8 Adet ayarlanabilir madeni para gözü
6 Adet ayarlanabilir kağıt para çekmecesi
1 Adet gizli kağıt para girişi
Ekra güçlü teleskopik çekmece rayı
Çizilmeye, dökülmeye karşı elektro statik gövde boya
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
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TEKNİK ÖZELLİKLER

Mühlen marka tüm ürünler gibi ES 4460 para çekmecesi de sağlam ve dayanıklı 
malzemeden yapılmıştır. Endistriel metal çelik ve bilyalardan üretilmiş ana gövde, kırılmaz 
PVC para çekmeceleri, sürekli çalışmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Banka şubeleri, 
Süper marketler, Akaryakıt istasyonları, Kafeterlayalar, Restoranlar gibi yoğun nakit trafikli 

perakende satış alanları için mükemmeldir.

Yoğun kullanım nakit çekmecesi, yüksek hacimli perakende mağazalarında; marketler, 
zincir mağazaları, fatura ödeme merkezleri, gibi işletmelerde kullanılmak için idealdir.  

Endüstriel Metal gövdeli, bilyeli ve teleskopik sürgü yatakları, açılıp kapanmaya karşı en 
az 3milyon kere test edilmiştir ve performans kaybı yaşanmamıştır.


