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Mühlen EUP 5555
Yoğun Kullanım Geniş Para Çekmecesi

Mühlen EUP 5555 para çekmecesi, güçlendirilmiş kalın çelikten üretilmiş olup, teleskopik
ayaklı çekmece sürgülerine sahiptir. Ayrıca kullanılan teleskopik çekmece sürgüsü ve
bilyaları, çekmecenin hafif bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamaktadır.
8 Adet bozuk para gözüne sahip model, 5 adet metal pençeli, kağıt para gözü ve 2 adet
gizli para yuvasına sahiptir. Bunun yanı sıra para gözleri güçlendirilmiş PVC maddeden
üretilmiş olup düşmelere ve kırılmalara karşın son derece dayanıklıdır.
Yoğun kullanıma uygun olarak EUP 5555 modeli, 3milyon kere çekmece ve anahtar açma
kapama testlerinden geçmiş ve performans kaybı yaşamamıştır.

Mühlen EUP 5555
8 BOZUK PARA GÖZÜ, 5 KAĞIT PARA ÇEKMECESİ
VE 2 ADET GİZLİ PARA YUVASI
Mühlen EUP 5555 yoğun kullanım para çekmecesi, 8 adet bozuk para
gözü, 5 adet metal pençeli kağıt para çekmecesi ve 2 adet gizli para
giriş yuvasına sahiptir. Bununla beraber, düşmelere ve kırılmalara
dayanıklı olan, güçlendirilmiş PVC malzemeden üretilmiş para
haznesi, rahatlıkla yerinden çıkarılabilmektedir.

YAZARKASAYA KOLAY BAĞLANTI
Her marka ve model yazar kasaya kolayca bağlabilen Mühlen EUP 5555
para çekmecesi, yazarkasaya bağlı olarak, nakit butonuyla otomatik
olarak açılıp kapanmaktadır. Ürün ile beraber gelen bağlantı kablosu ile
kolayca yazar kasaya entegre edilmektedir.

GÜVENLİKLİ KİLİT VE GİZLİ EMNİYET KİLİDİ
Mühlen EUP 5555 yoğun kullanım para çekmecesi, 3 kademe
emniyetli kilit sistemine sahiptir. Yazarkasaya entegreli olarak
çekmeceyi otomatik açma/kapama özelliğin yanı sıra, anahtar
yardımı ile de manuel olarak açılıp kapanmaktadır. Bununla beraber
anahtarların kaybolması veya acil durumlar için gizli bölümde
bulunan çekmece açma mandalıda bulunmaktadır.

YOĞUN KULLANIM İÇİN MÜKEMMEL GÖVDE YAPISI
Mühlen EUP 5555 modeli para çekmecesi, gerek gövde yapısı, gerek
teleskopik çekmece sürgüsü yoğun kullanım için geliştirilmiş ve açma
kapamalara karşın en az 3milyon kere test edilmiştir. Güçlü gövde
yapısı, her türlü darbelere ve zorlamalara karşı dayanıklı olarak
üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Geniş ve uzun alan yapısı (Geniş İç Hacim)
Çift (Siyah, Metal) renk ile modern ve artistik tasarım
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
5 Adet ayarlanabilir kağıt para çekmecesi
2 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
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