www.parasistem.com

info@parasistem.com

0212 479 25 25

MÜHLEN B398

Orta Boy Kilitli & Taşıma Saplı Alüminyum Para Kutusu / Çekmecesi
Yüksek Kalite Alüminyum Gövde
MÜHLEN B398 modeli, orta boy taşınabilir çekmecenin sahip olduğu
yüksek kaliteli alüminyum gövde, kolay taşınması için hafif olma
avantajının yanı sıra, hırsızlıklara karşı daha güvenli bir özellik sunar.
Anahtarlı Kilit Sistemi
Model, kolay taşınabilir özelliğinin yanı sıra iki adet anahtarı ile beraber
gelen kilit sistemine sahiptir. Bu sayede izinsiz kullanımların önüne
geçilmiş olmakla beraber, çekmeceyi daha güvende tutar.
Orta İdeal Boy
Sadece 290x205x110mm ölçülerine sahip model, her alana rahatça
sığmakla beraber, geniş iç hacmi sayesinde yüksek hacimli çekmeceler
kadar iş yükünü rahatça kaldırabilmektedir.

Mühlen B398
Çoklu Bölme Yapısı
Çıkartılabilir hazneye sahip modelde; 2 adet pençeli kağıt rafı, 4 adet
madeni para gözü, 1 adet serbest/ataşlık gözü ve bir adet hazne altı
geniş alan bulunmaktadır. Kullanıcılar bu sayede bütün nakit
organizasyonunu rahatça yapabilmektedir.

Kolay Taşınabilir Saplı
Daha çok, para taşıma, seyyar kasiyerler, büfeler, seyyar pazarcılar için
geliştirilen model, kolay taşınması için katlanabilir taşıma sapına
sahiptir. Bu sayede hafif gövde yapısı ile rahatça her yere
taşınabilmektedir.

Otomatik Açma/Kapama
Kapağının aşağı doğru bastırılması ile otomatik olarak kapanan
çekmece, açma mandalına basılınca çekmece kapağı yumuşak bir
şekilde tam olarak açılmaktadır.

Modern ve Şık Tasarım
Gümüş renkli alüminyum gövde üzerine blok desenler ile işlenmiş ve
şık ve kreatif yapıya sahip olan model, her alana rahatça sığabilecek
portatif ölçülerdedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Taşınabilir para çekmecesi/Kutusu (Seyyar)
Yüksek kalite alüminyum gözde yapısı
Kolay taşınması için katlanır taşıma sapı
2 Kâğıt, 4+1 Madeni hazne bölmesi
1 Adet büyük raf altı geniş alan yapısı
Çıkartılabilir para haznesi raf sistemi
Kilitlenebilir yedek anahtarlı kilit
Açma mandalı ile otomatik açma
Yumuşak zemin ayakları
2 Adet yedek anahtar
Şık ve modern tasarım
Orta boyut yapısı
24 Ay garanti
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