
Parmak İzli (Biyometrik) Taşınabilir Silah Kasası

MÜHLEN Gun Safe 17F

Güçlü Çelik Gövde

Zengin Aksesuar

Büyük İç Alan Hacmi

Kullanıcının kendi parmak izini rahatlıkla tanıtabileceği 
biyometrik sistemi sayesinde silah kasasını kendi sahibinden 

başka birisinin açmasına izin vermez. Yüksek güvenlikli hassas 
biyometrik sensörleri, son teknoloji ile üretilmiş milyonlarca 

parmak izi arasında sadece kendi sahibinin parmak izini 1 
saniye içinde tanımaktadır.  

18 kalibrelik yüksek karbon alaşımlı sertleştirilmiş çelik gövdesi 
sayesinde her türlü darbeye dış müdahalelere karşı son derece 
mukavemetli olan MÜHLEN Gun Safe 17F modeli, aynı 
zamanda çizilmeye, paslanmaya ve korozyona dayanıklı yapısı 
ile uzun yıllar ilk günkü performansı ve görünümü ile 
kullanılabilmektedir. 

Model ile beraber gelen ve kasanın kolay taşınması için 
20cm çelik ip kasaya kolayca takılıp çıkartılabilir. Yanı sıra 
105cm uzunluğunda çelip kement ile kasa sabit bir alana 

kolayca bağlanabilir. Yanında 2 yedek anahtar, 2 adet 
elastik kement ve 1 adet geniş elastik kemer sayesinde 

silah ve değerli eşyalar kasa içine sarsılmadan 
sabitlenebilir. 

Her ne kadar kompakt ve taşınabilir ölçülere sahip olsa da 
MÜHLEN Gun Safe 17F modeli, İki adet silahın yanı sıra, diğer 
değerli evrak ve paralarında rahatça içine sığabildiği MÜHLEN 
Gun Safe 17F modeli, 270x152x56mm ölçülerine sahiptir.

İster anahtar ister parmak izi kullanımı
Portatif, parmak izi şifreli çelik silah kasası
Kullanıcının değiştirebileceği parmak izi
Yüksek hassasiyetli parmak izi sistemi
Evde, işte ve seyahat halinde rahat kullanım
Sabitleme ve taşıma için 2 farklı çelik ip/kement
Kullanım yardımcısı LED ışık ikaz sistemi
İç kısmı tamamen özel sünger ile kaplı
Güçlü sert karbon çelik gövde yapısı
Çizilme, paslanma, korozyona dayanıklı
Mukavemetli ve dirençli kilit sistemi
Geniş iç alan yapısı (27x15x5,5cm)
Zemine & duvara montaj yuvarları
2 adet elastik sabitleme kemeri
1 adet elastik güvenlik kayışı 
4 adet kalem pil çalışan sistem
4 Adet yumuşak ayak
2 adet yedek anahtar 
24 Ay Garanti

İki Farklı Açma Seçeneği
Kullanıcı MÜHLEN Gun Safe 17F modelini ister parmak izi ile isterse kasa ile 

beraber gelen de iki adet yedek anahtar ile kasayı açabilmektedir. Parmak izi 
veya anahtar ile açma esnasında sahip olduğu mekanizma kapağı otomatik 

olarak yukarı kaldırmaktadır.
Ergonomik Taşınabilir Boy

Son derece kompakt boyutlara sahip MÜHLEN Gun Safe 17F modeli, sadece 
28x21x6cm ölçülerindedir. Küçük ve kompakt ölçüleri ile evde, arabada, iş 

yerinde (dileyen kullanıcı kement çelik ipi ile bağlanır.) rahatça kullanılabilir.
Yumuşak İç Yüzey

MÜHLEN Gun Safe 17F modeli çelik silah kasası, içine konan silahların veya diğer 
değerli eşyaların çizilmesini önlemek için kasanın iç kısmı tamamen ortopedik 

özel yapım sünger ile kaplıdır. Ayrıca silahları ve değerli eşyaları sabitlemek için 
modelde elastik kemerler bulunmaktadır. 
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