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Mühlen Elegant LM-330DN
Laminasyon Makinesi | A3 Yoğun Kullanım
Mühlen LM-330DN Laminasyon Makinesi, gün boyu yoğun kullanım için üretilmiş A3 ebatlı
tam profesyonel ciltleme makinesidir. Motorunu çalıştırmadan gün boyu sıcak durumda ve
hazırda bekleyebilen model, istenildiği anda laminasyon yapma imkanına sahiptir. Bunun
yanı sıra elektrikten tasarruf sağlamak gibi kullanıcıya farklı avantajlar sunmaktadır.
Sıkışma ve Yapışma Önleme Sistemi
Modelin en büyük özelliklerinden ve avantajlarından biri olan, “Jam Free & Stick Free”
teknolojilerinin sayesinde, laminasyon filmini yakmaz, sıkıştırmaz ve ya yapıştırmaz. Bu
teknoloji yoğun kullanımda kullanıcıya büyük avantaj ve zaman kazandırmaktadır.
Sıcak ve soğuk laminasyon yapabilen model, sahip olduğu ve ya ayarlanan ısıyı gösteren
LCD ekrana sahiptir. Isı ayarlama mandalı sayesinde kullanıcı film kalınlığına göre istediği
ısıyı ayarlayabilir. Dakikada 410 mm laminasyon yapabilen LM-330 DN modeli, 75~200
mikron (her bir film) arasında laminasyon yapma imkanına sahiptir.Soğuk durumdan
ayarlanan ısıya 3~5 dakika gibi kısa sürede ulaşabilen model 4 adet rulo sistemine sahiptir,
bu sayede parlak ve pürüzsüz laminasyon yapmaktadır.

Mühlen LM-330DN
SIKIŞTIRMA VE YAPIŞMA ÖNLEME SİSTEMİ
Laminasyon makinelerinde'ki en büyük sorun olan filmin sıkışması ve
ya yapışmasını önleyen, Ati jam & Anti stick" sistemi sayesinde hiç
bir koşulda, laminasyon filmi ruloların arasına sıkışmaz ve ya
yapışmaz. Bu sayede güvenli bir şekilde, pürüzsüz şekilde tek
seferde laminasyon kaplama işlemini gerçekleştirmektedir.

YOĞUN KULLANIM İÇİN PROFESYONEL DİYAZN
Mühlen LM-330DN Laminasyon makinesi, yoğun kullanım için
geliştirilmiş A3 ve daha küçük ebatlardaki, kağıt, evrak, fotoğraf ve
belgeler için profesyonel şekilde film kaplama sunmaktadır. Makine
açık konumdayken ayarlanan ısısını motoru çalıştırmadan
saklayabilir ve bu sayede daha düşük elektrik tüketimi sağlamasının
yanında gün içinde her an ısınmasını beklemeden laminasyon
kaplamasına imkan sağlamaktadır.

NUMERİK EKRANLI ISI AYAR GÖSTERGESİ
Manuel ısı mandalı sayesinde, ister soğuk film kaplama, istenirse de
sıcak laminasyon kaplama olanağı sağlamaktadır. Isı ayarlama mandalı
ile 100°c~180°c arasında kullanılan laminasyon film kalınlığıma göre ısı
ayarı yapmasına olanak sağlamaktadır. Ayarlanan ısı, LCD ekranda
gösterilmektedir. Aynı zamanda makine ayarlanan ısıya ulaştığında LCD
ekranda yeşil film ikonu göstererek, kullanıcıya hazır olduğunu
bildirmektedir.

A3 BOYUTU & SÜPER HIZLI
4 adet ruloya sahip model, A3 ve daha küçük boyutaki belgeleri,
kimlikleri, kartları vs pvc laminasyon kaplamak için geliştirilen model,
dakikada 410 mm laminasyon pvc kaplamaktadır. 330 mm belge giriş
genişliğine sahip LM-330DN modeli 75~200 (x2) mikron arası
laminasyon filmi kaplamasına olanak sağlamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Laminasyon Kaplama Boyutları : A3 ve ya daha küçük belge, resim,, kart...
Laminasyon Filmini Yakmaz, Yapıştırmaz, Sıkıştırmaz (Jam, Stick Free)
Isı Durumu: Ayarlanabilir Isı Mandalı ve LCD Isı Göstergesi
Gün Bouyu Yoğun Kullanım İçin Geliştirilmiş Sistemler
Motoru Çalıştırmadan Isınma ve Hazırda Bekleme
4 Adet özel üretim silindir ile kusursuz laminasyon ﬁlmi kaplama.
Isı durum sinyal ve İkonları: Kırmızı (Isınıyor), Yeşil (Hazır)
Uygulanabilir maksimum ﬁlm kalınlığı: 2 X 200 Mikron = 400 Mikron.
Uygulanabilir minimum ﬁlm kalınlığı: 2 X 75 Mikron = 150 Mikron.
Sıcaklık Aralığı: 100°c~180°c arasında
Sıcak ve soğuk laminasyon kaplama özelliği.
Laminasyon kaplama hızı: 410 mm / Dakika.
Maksimum ısıya ulaşma süresi 3~5 dakika.
Laminasyon türü: Belge, resim, kart vs..
Gösterge Durumu: LCD Ekran
Hazırda Bekletme Modu: Var
Isı algılama sıcaklık güvenlik sensörü : Var
Düşük Elektrik Tüketimi
Çalışma Voltaji : 220 - 240 V - 50 Hz
24 Ay Tam Garanti
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