
Fonksiyonel Taşınabilir Anahtarlı Para Çekmecesi/Kutusu

Mühlen Cash Box CB300

Dayanıklı Malzeme

Kolay Taşınabilir

Anahtarlı Kilit

4+1 adet pençeli kâğıt para çekmecesi bulunan modelin aynı 
zamanda kutu açılınca otomatik kalkan 5 gözlü madeni para bloğu 

da bulunmaktadır. Kullanıcı bu sayede seyyar olarak her alana 
kolayca taşınabilir olan modeli her boyutta kâğıt ve madeni paraları 

da güvende saklamaktadır. 

Tamamı metal ve çelik malzemeden üretilen MÜHLEN Cash Box CB300 
modeli para çekmecesi güvenli derecece ve her türlü açılmaya karşı 
mukavemetli yapıdadır. Kolay taşınması ve fonksiyonel özelliklerinin 
yanında güçlü olması da modele yüksek avantaj sağlamaktadır.

Modelin üzerinde bulunan çelik taşıma sapı sayesinde her yere 
kolayca taşınabilen seyyar para çekmecesinin iç hazne kapasitesi 

de bir o kadar kullanışlı ve kullanıcı dostudur. Çelik menteşe 
sistemi ömür boyu dayanacak şekilde üretilen modelin garanti 

süresi 24 aydır.

1 asıl 1 yedek olmak üzere toplam iki adet anahtara sahip açma/
kapama kilit sistemi son derece güçlü olmasının yanı sıra, çift delikli 
çengel sistemi sayesinde dışardan herhangi bir aparatla açılması da 
imkânsız hale getirilmiştir. 

Büyük boy seyyar para çekmece ve kutusu
5 adet otomat�k kalkan maden� para gözü
Kapağı açılınca otomat�k kalkan kutular
Yüksek standart dayanıklı metal gövde
4+1 adet pençel� kâğıt para gözü
Kolay taşınab�l�r çel�k taşıma sapı
Günlük kullanım seyyar çekmece
İk� anahtarlı güçlü k�l�t s�stem�
Seyyar ve kolay taşınab�l�r 
24 Ay garant�

Otomatik Para Rafları
MÜHLEN Cash Box CB300 Para çekmecesi açıldığında otomatik olarak 
yukarı doğru kalkan 5 hazneli madeni para gözüne sahip modelin, bu 

gözlerin alt tarafında ise fazladan belge ve paralar için ekstra alan 
açılır.

 
Büyük Boy

30x24x9,5cm ölçülerine sahip MÜHLEN Cash Box CB300 modelinin 
4+1 banknot çekmecesi ve 5 adet madeni para gözü bulunmaktadır. 

Kâğıt para çekmeceleri en büyük TL banknotu olan 200₺’yi bile alacak 
kadar büyüklüktedir.

 
Yaylı Pençeler

4 adet geniş kâğıt para çekmecesine sahip olan MÜHLEN Cash Box 
CB300 modeli para kutusunun aynı zamanda her bir kâğıt para 

gözünde, paraları tutacak çelik pençe bulunmaktadır.

5+5 Para Gözü
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