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Mühlen EU 3550-S
5 ADET PARA ÇEKMECESİ, 8 ADET MADENİ 

KOLAY YAZAR KASA BAĞLATISI

3 KADEME GÜVENLİKLİ KİLİT SİSTEMİ

İYİ TASARIM MEKANİZMASI

EU 3550-S modeli, 5 adet metal pençeli kağıt para çekmecesi, 8  det
madeni para gözü, 1 adet gizli para yuvası, parmak nemlendirmek

için stamp süngeri ve ataşlığa sahiptir. Mühlen EU 3550-S para çekmecesi, standart yazar kasa bağlantı 
kablosu ile, her marka ve model yazar kasaya rahatça
bağlanabilmektedir. Kullanıcı bu sayede, çekmeceyi yazar kasayı 
kullanarakta açıp kapatabilmektedir.

Modelde 3 kademeli, güvenli kilit sistemi bulunmaktadır. Kapalı, 
Açık ve Otomatik konumlardaki anahar sayesinde, kullanıcı manuel 

olarak çekmeceyi kapatıp açabilir veya yazarkasa bağlantısı ile 
otomatik olarakta cekmeceyi açabilmektedir. Mühlen EU 3550-S modeli, yıpranmaya, aşınmaya, kırılmaya karşın 

güçlü tasarıma sahiptir. Elektro Statil boyalı çelik gövde zorlamaya ve 
kırılmaya karşı dayanıklı olup, para gözleri özel PVC alışımdan 
üretilmiş olup, düşemelere ve kırılmalara karşın dayanıklıdır.

Geniş ve uzun boyutlu para çekmecesi
İyi tasarım mekanizması
Yazarkasa'ya bağlabilen, bağlantı kablosu ve soketi
Yazarkasa "nakit" tuşu ile entegre açılabilen sistem
Özel üretim güçlendirilmiş çelik gövde yapısı
8 Adet madeni para gözü
5 Adet metal pençeli kağıt para çekmecesi
1 Adet gizli kağıt para girişi
Parmak nemlendirme süngeri
Modele entegre ataşık
Çizilmeye, dökülmeye karşı elektro statik gövde boya
3 kademeli güçlü kilit
Çıkarılabilir madeni para gözleri
Gizli ve kapalı emniyet açma mandalı
Güçlendirilmiş PVC 'den yapılmış para gözleri
Manuel ve otomatik açma kapama
24 Ay Garanti

Mühlen EU 3550-S modeli, standart oğunluktaki perakende mağazaları için üretilmiştir. 
Geniş ve uzun hacimli bir para çakmecesi olan model, 5 adet metal pençeli kağıt para 

çekmecesi, 8 adet madeni para gözü, 1 adet gizli para yuvası, parmakları nemlendirmek 
için stampa süngeri ve ataşlık bulunmaktadır. 3 kademeli kilit sistemi sayesinde, kullanıcı 

manuel veya yazar kasaya bağlayarak para çekmecesini kapatıp açabilir.  Güçlü 
materyallerden üretilen model darbelere ve kırılmalara karşı son derece dayanıklıdır.

EU 3550-S modeli,  ekonomik fiyatı ve kullanışlı olmasının yanı sıra, 1milyonun üzerinde 
açılıp kapanmaya karşı test edilmiştir. Rahatça çıkartılabilir para çekmeceleri kolayca 

temizliğinin yapılmasını sağlar. CE, RoSH gibi belgelere sahip olan model, kullanıcı 
güvenliği ve geri dönüştürülebilecek malzemelerden üretilmiştir.
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