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Mühlen Schleifer 30Lt-C
Çapraz Kesim Evrak İmha Makinesi

Özellikle büyük işletmeler ve kamu kurumları için özel olarak tasarlanan, 30 Litre atık kutulu,
çapraz kesim model üstün kalitede Alman teknolojisi bir çözüm sunuyor. Aynı anda 18 yaprak
A4 kağıdını imha edebilecek şekilde ve durmaksızın 45 dakika sürekli çalışabilecek şekilde
tasarlanmıştır. En yüksek derecede kullanıcı güvenliği sağlayan model, gerek bıçak ağzı
korumalığı, gerekse beden ısısına duyarlı sensörleri sayesinde, kaza ve yaralanma riskini sıfıra
indirmiştir.
5 yıl bıçak, 2 yıl mekanik garantisine sahip model, sınıfının en sessiz çalışan model olmasının
yanında kullanıcıya birçok kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bunların arasında tıkanık ve
sıkışıklığı önleyici sistemler ve CD-Disket-Kredi kartı gibi cisimleri kolayca imha etmek gibi
özellikler mevcuttur.

Mühlen 30Lt-C
5 YIL BIÇAK GARANTİSİ
Mühlen 30 litre çapraz kesim evrak imha makinesinin kesme
bıçakları güçlendirilmiş özel çelikten üretilmiş ve 5 yıl garatilidir.
Evrak imha makinelerinin en önemli parçası olan bıçak sistemlerini,
en yüksek standartlarda üreten mühlen markası, hiç bir maliyetten
kaçınmadan kaliteden ödün vermemiştir.

HIZLI VE SESSİZ
55 Db (Desibel)'in altında bir gürültü seviyesi ile neredeyse hiç ses
çıkarmadan çalışmaktadır. Aynı zamanda dakikada 3 metre belge
imha hızına sahip model, başka bir hesaplama ile dakikada 180
adet belge ve saatte 10.800 adet belge imha hızına sahiptir. Bu hız
modelin vaz geçilmez özelliklerinden biridir.

UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ | ÇAPRAZ KESİM
Yoğun kullanım için özel olarak tasarlanan model aralıksız 30~40 dakika
arası çalışabilmektedir. Bu çalışma süresi standart evrak imha
makinelerinin çok üzerinde bir süredir. Gün boyu sürekli kullanıma
uygun modelde kullanıcı güvenliği açısından bir çok özellik mevcuttur.
Bu şekilde yaralanma riskini tamemen ortadan kaldırmaktadır.

YÜKSEK KAPASİTE, YOĞUN KULLANIM
Özellikle ofis içi ortak kullanım için tasarlanan model, orta ve büyük
işletmelerin imha yükünü rahatlıkla karşıyabilecek şekildedir. Yoğun
birden çok kişinin kullanımına uygun model ofis içi taşıması için frenli
teker sistemine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kesim şekli / Ebadı : Çapraz Kesim / 3.9 x 38 mm 0,15 x 1,50
Kesim kapasitesi /gram : 18 yaprak A4 / 70-80 gram
Güvenlik Seviyesi: 3
Ağız Genişliği: 230 mm / 9,1
Kesim Hızı: 3 Metre/Dakika
Atık Kutusu: Var
Kağıt imha : Var
Tel Zımba / Ataç imha : Var
CD / DVD imha: Var
İkaz ve çalışma ışıkları : Var
Işıklar : Ful ikaz ışığı / atık göz açık ışığı / aç kapa ışığı / ileri geri çalışma ışığı
Kredi Kartı / Ehliyet / Kimlik / Çalışma kartları ve hertürlü kartlar : Var
Sensör tipi : Otomatik
Isı algılama sıcaklık güvenlik sensörü : Var
Çekmece açılınca oto durdurma güvenlik sensörü : Var
Otomatik start stop : Var
İleri / Geri tuşları : Var
Gürültü seviyesi : 58 db den Az
Aralıksız 1000 sayfa A4 70-80g kesim kapasitesi
5 yıl bıçak garantisi (bıçakları özel çelikten üretilmiştir.)
24 Ay Tam Garanti
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