
Yangına ve Suya Dayanıklı Çelik Para ve Ekran Çantası
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Su Koruması

Dijital Şifreleme

Güçlü Gövde & Kilit

UL kalite sertifikasına sahip MÜHLEN Fire Bag YG 2017 modeli, 843°C 
derecelik yangında yarım saat (30 dakika) boyunca maruz kalması 
durumunda bile iç sıcaklık derecesini 177°C altında tutar. Normal e 
yangınların 600~700 °C’nin altında olduğunu düşünürsek, iç ısısını 

koruma süresi daha düşük ısıda ve daha uzun sürede kendini 
saklayabilmektedir.

Tam suyun içinde bile 8 saat boyunca su sızdırmazlık özelliğini koruyarak 
içini tamamen kuru bırakmaktadır. Normal ıslanmalara ve su dökülmelerine 
karşı ise süresiz sızdırmazlık özelliğini korumaktadır. Su geçirmez contaları 
sayesinde uzun yıllar bu özelliğini koruyan model 24 ay tam garantiye 
sahiptir.

Beraberinde gelen iki adet anahtarın haricinde model aynı 
zamanda kullanıcı tarafından değiştirilebilir dijital şifre kullanılarak 

da açılabilmektedir. Sürgü kelepçe sistemli açma/kapama kilidi, 
dijital şifre doğru girildiği anda veya anahtar çevrildiği anda 

otomatik olarak kendiliğinden açılmaktadır.

Yangına ve suya karşı dayanıklı olmasının yanı sıra bir o kadarda 
izinsiz kullanıcılara ve hırsızlara karşı güvenlidir. Çok katmanlı ve en 
modern malzemeler ile ısıya ve suya karşı yalıtılan model içindeki 
çelik katmanlar sayesinde zorla açılmalara ve hırsızlığa karşı da 
kullanıcısını korumaktadır. 

Suya ve yangına karşı çelik taşınabilir çanta
Değiştirilebilir dijital şifreleme ile açma sistemi
Dileyen kullanıcılar için anahtar ile açma imkânı
Tam suya daldırıldığında 8 saat su sızdırmazlık
Amerikan UL sertifikası, Alman mühendisliği
843°C yangında iç ısısını yarım saat koruma
Normal yangında daha uzun süre koruma
Şifre girilince otomatik açılan kilit sistemi
Hırsızlığa karşı çelik iç katman koruması
Para, belge ve dijital materyal saklama
Taşınabilmesi için katlanır taşıma kolu
7 litrelik ideal geniş iç alan büyüklüğü 
Geniş iç alan: 338(G)x218(D)x93mm
Modern ısı v su yalıtım teknolojisi
Çizilmeye dirençli gövde yapısı
24 Ay garanti

Yangına ve Suya Dayanıklı
MÜHLEN Fire Bag YG 2017 modeli, yangına ve suya dayanıklı para ve değerli eşya taşıma 
çantası yangına su sızdırmazlığa karşı dayanıklıdır. UL kalite sertifikasına sahip model tam 

su içinde ve 843°C yangına karşı çanta içini kuru ve serin tutmaktadır. 
Katlanır Taşıma Kolu

Katlanır taşıma kolu sayesinde rahatça taşınabilen model, CD/DVD, USB, Harici HDD'leri, 
para ve diğer değerli eşyaları yangına ve suya karşı korumak ve taşımak için, 

tasarlanmıştır. Dijital şifreleme sistemine sahip model aynı zamanda anahtar kullanılarak 
da açılabilmektedir. 

İdeal Hacim
Son derece ergonomik yapıya sahip model A4 boyutundaki kağıtların rahatlıkla içine 

girebildiği büyüklüktedir. 7 litrelik iç hacme sahip modelin iç alan ölçüleri: 338mm (G) x 
218mm (D) x 93mm (Y) dir. 9kg. Ağırlığa sahip model kolayca her taşınabilmekte ve 

korumasını sağlayabilmektedir.
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