
Masa Üstü Mini Boy Evrak İmha Makinesi

MÜHLEN Mini 308DC

A5 BOYUTU

OTOMATİK & GERİ

KREATİF & ŞIK TASARIM

Çekmecesi açılınca, belge imha etmeyi otomatik olarak 
durduran model bu şekilde kullanıcı güvenliğine önem 
vermektedir. 3 Litre atık kutusuna sahip olan modelin, 

kullanıcının atık kutusun ne kadarının dolu/boş olduğunu 
görebilmesi için tamamen şeffaf ve yumuşak malzemeden 

üretilmiştir. 

120mm besleme haznesi giriş genişliğine sahip MÜHLEN Mini 
308 DC, A5 boyutunda veya ortadan katlanmış A4 boyutunda 
belgeleri parçama özelliğine sahiptir. Mini boyutlarından ödün 
vermeyen model, katlanmış kağıtları rahatlıkla imha 
etmektedir. 

Otomatik kâğıt parçalama sistemine sahip model aynı 
zamanda kâğıt bitince de otomatik olarak durmaktadır. 
Bununla beraber olası belge sıkışması veya kullanıcının 

imhayı iptal etmek istemesi durumunda geri sarma 
butonuna basarak makineye verilen kâğıt geri 

alınabilmekte veya sıkışıklık giderilebilmektedir.

Mini boyutunun yanı sıra son derece işlevsel olan MÜHLEN Mini 
308 DC modeli, aynı zamanda masa üstü kullanım için olağan 
üstü şık ve dekoratif bir tasarıma sahiptir. Bunun haricinde 1 
adet sürgülü anahtar sistemi ile makineyi açma (otomatik), 
kapama ve geri sarma özelliklerini kullanabilmektedir. 

En m�n� boyut, güçlü ve dekorat�f
Kes�m şekl�: Çapraz kes�m (konfet�)
Kes�m/Parçacık Boyutları: 4x28 mm
Alman mühend�sl�k tasarımı model
Kes�m Güvenl�k Sev�yes�: DIN P3
Non-Stop belge parçalama: >4 Dk.
Otomat�k �ma alma/başlama: Evet
Ger� sarma ve �mha �ptal etme: Var
Her geç�şte belge �mha: 3 Yaprak
A5 Boyutu/120mm besleme ağzı
Katlanmış A4 kağıtları parçalama
Dak�kada belge �mha:18-20 adt.
Kâğıt ve kred� kartı İmha: Evet
Zımba tel� �mha etme: Evet
Ataç ve tutucu �mhası: Hayır
CD/DVD �mha/parçama: Hayır
Kullanıcı koruma s�stem�: Var
Parçalama Hızı: 1,8 Metre/Dk.
Çalışma gürültü sev�yes�: <55db
Aşırı ısınmada oto durma: Var
Çıkartılab�l�r atık kutusu: Var
Atık kutusu kapas�tes�:3 lt
Otomat�k durma: Açık çekmece
Otomat�k durma: Belge b�t�nce

Süper Mini Boy
Markamızın en küçük modeli olan MÜHLEN Mini 308 DC evrak imha makinesi, 

sadece 20cm genişlik ve yüksekliğindedir. Masa üstü bireysel kullanımlar için özel 
olarak tasarlanan model küçük olmasının aksine son derece güçlü motor ve bıçak 

sistemine sahiptir. 
Çapraz Kesim

MÜHLEN Mini 308 DC evrak imha makinesi, belge ve kağıtları çapraz kesim 
şeklinde parçalamakta olup 4x28mm boyutlarında küçük parçacıklara bölmektedir. 

Model imha edilen belgeleri tekrardan birleştirilmesinin imkânsız olduğu DIN S3 
standartlarına belge parçalamaktadır. 

Güçlü ve Sessiz
Özellikle ofis ve ev ortamı için üretilmiş ve sessiz çalışan model, küçük boyutlarının 
aksine son derece güçlü motora sahiptir. Her geçişte 3 yaprak kâğıt imha edebilen 

model aralıksız 4 dakika boyunca çalışma kapasitesine sahiptir.
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