
A3 Boyutlu Ekonomik Laminasyon Makinesi

MÜHLEN Elegant 303-A3

Pürüzsüz & Parlak Film Kaplama

80~100 Mikron Film Kaplama

Sıkışma Mandalı 

A3 ve daha küçük boyutlardaki belgeleri laminasyon kaplama 
özelliğine sahip MÜHLEN Elegant 303 modeli, tek seferde 
ultra parlak filmler kaplamaktadır. 338 mm besleme giriş 

genişliğine sahip model tek seferde birden çok küçük belge 
veya tek bir A3 boyutunda belgeyi laminasyon kaplayabilme 

büyüklüğüne sahiptir.

Dakikada 300mm gibi ortalama bir hızda tek geçişte 
mükemmel parlak ve sızdırmaz şekilde laminasyon filmi 
kaplayabilen MÜHLEN Elegant 303 modeli, kapladığı belgeleri 
uzun yıllar boyu suya, toza, kire ve yıpranmaya karşı koruma 
sağlamaktadır.  Bunun yanında 3~5 dakika arasında ilk ısınma 
çalışmaya başlama gibi kısa bir hazırlık süresi bulunmaktadır. 

Sıcak ve soğuk laminasyon yapma özelliğine sahip model 
80~100(x2) mikron kalınlıklarındaki laminasyon filmlerini 

kaplama özelliğine sahiptir. 0,1mm~0,4mm arasındaki 
kalınlığındaki kağıt, kartvizit ve diğer dokümanları 
kaplama gücündedir. Model düşük/orta yoğunluklu 

işletmeler ve homofis’ler için geliştirilmiş olup 24 ay 
garantiye sahiptir.

Otomatik sıkışma önleme sistemine sahip MÜHLEN Elegant 303 
modeli, her ihtimalde yaşanacak sıkışmalar için, modelin 
arkasında bulunan mandal yardımı ile filmi boşa çıkartarak 
kolayca makineden alınabilmektedir. Özel geliştirilmiş iki adet 
laminasyon silindiri, yıpranmalara ve aşınmalara karşı uzun 
yıllar dayanacak şekilde üretilmiştir. 

A3 ve daha küçük belgeler� lam�nasyon kaplama
Tek seferde parlak ve pürüzsüz f�lm kaplama
Aşınmaya dayanıklı 2 rulo s�l�nd�r s�stem�
80~100 m�kron kalınlığında f�lm kaplama  
Dak�kada 300mm belge kaplama hızı
Belge besleme gen�şl�ğ�: 338 mm
Sıkışma önleme serbest mandalı
Otomat�k belge alma ve kaplama
Belge türü: kağıt, kart, fotoğraf vs.
Hassas ısı sab�tleme termostatı
Belge kalınlığı:  0,1mm~0,4mm
LED ışıklı kullanıcı uyarı s�stem�
İlk açılış bekleme süres�:3-4dk.
Süper sızdırmaz f�lm kaplama
Türkçe kullanma kılavuzu
POWER kırmızı uyarı ışığı
READY yeş�l uyarı ışığı
Güç:220V  50Hz.
Tüket�m: 250W
Garant� 24 Ay

Sıcak ve Soğuk Laminasyon
MÜHLEN Elegant 303 A3 modeli, tek buton yardımı ile sıcak veya soğuk laminasyon yapma 

özelliğine sahiptir. Kullanıcının dikkat etmesi gereken sadece soğuk ve sıcak laminasyon 
filmlerinin farklı olmasıdır.  Uyarı ışık sistemi sayesinde model sıcak veya soğuk laminasyon 

için hazır olduğunu yeşil ışık yakarak kullanıcıya haber verir. 
Ekonomik Fiyat

2 rulo sistemi ile mükemmel sızdırmazlığa sahip ve bir o kadar parlak laminasyon filmleri 
kaplayabilen MÜHLEN Elegant 303 modeli A3 boyutu laminasyon makineleri arasında en 
ekonomik modellerinden biridir. Ekonomik fiyatının yanı sıra son derece kompakt yapıya 

sahip olan model her yere rahatça taşınabilmekte ve her alanda kullanılabilmektedir.
Yüksek Alman Mühendisliği

Yüksek Alman teknolojisine sahip MÜHLEN Elegant 303 modeli laminasyon makinesi, 
ekonomik ve kompakt olmasının aksine son derece güçlü iç ve dış tasarıma sahiptir. 

Fabrikasyon ve üretimden kaynaklı hatalara/arızalara karşı 2 yıl garantiye sahip model, 
normal kullanımda ömür boyu dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
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