
Çekmece Tipi (Tarzı) Şifreli Çelik Para Kasası

Mühlen Oben KS333

DİJİTAL ŞİFRE / LCD PANEL

ÇELİK TELESKOPİK RAY

GENİŞ İÇ HACİM

Dijital şifreleme sistemine sahip MÜHLEN Oben KS333 modeli, 
değiştirilebilir konuk ve yönetici şifrelerinin yanı sıra bu ikisinin de 

unutulması durumunda yedek anahtarı ile beraber gelmektedir.  
Konuk şifresi kasayı hangi şifre ile kapatırsan aynı şifre ile açılmasını 

sağlarken, sadece kasa sahibi tarafından değiştirilebilen yönetici 
şifresi ile de kasa açılıp kapatılabilmektedir.

Dijital şifreleme sistemine sahip model, geniş ekranlı LCD ekrana 
sahiptir. Aydınlatılmış tuş takımı gece karanlığında bile doğru şifreyi 
girmesini sağlarken, geniş LCD ekranı şifre değiştirmeye, girilen şifreleri 
kontrol etmeye, şifre değiştirme sırasında kullanıcıya yazılı olarak eşlik 
etmeye ve düşük pil uyarısı gibi ikazları kullanıcıya bildirmeye 
yaramaktadır.

Çekmece tipi MÜHLEN Oben KS333 çelik para kasası, son derece 
uzun ömürlü teleskopik açma/kapama rayları sayesinde, çelik 

kasa yumuşak şekilde açılıp kapanmaktadır.  Mini USB kablo ile 
kullanıcı paneline dışardan elektrik verilmesine imkân tanıyan 

model, 4 adet kalem pil ile çalışmaktadır.

Son derece geniş iç hacme sahip olan model, aynı zamanda dizüstü 
bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonları, paralar ve diğer değerli 
eşyaları rahatlıkla alabilmektedir. Bunun yanı sıra dış darbelere son 
derece mukavemetli olan model yumuşak zemin iç kaplamasına 
sahiptir. Çizilmelere karşı özel boya sistemi aynı zamanda dökülme ve 
döküntü yapmamaktadır.

Çekmece tipi elektronik şifreli çelik para kasası
Üst üste hatalı şifrelere karşı kendini koruma
Elektronik motorlu ile açma/kapama sistemi
Aydınlatılmış tuş takımı ve geniş LCD ekran
5mm çelik kasa kapağı, 3mm çelik gövde
Değiştirilebilen konuk ve master şifreleri
İş yeri, otel, ofis v ev kullanımı için özel tasarım
Şifreleme, düşük pil... Kullanıcı ikaz sistemleri
Yumuşak açma kapama için teleskopik ray
Duvara montaj için 2 adet özel vida yuvası
Dışardan mini USB ile paneli aktif etme
Çizilmeye ve dökülmeye dayanıklı boya
Güçlü mukavemetli kilit ve paneli
Uygun ölçüler kişisel ve kurumsal
2cm çapında iki adet kilit silindiri
Yedek anahtar ile kasa açma
Yumuşak zenin kaplaması
24 Ay Garanti

Otomatik Motorlu Açma/Kapama
Doğru şifre girilince otomatik açılan veya kapanan kilit sistemine sahip MÜHLEN 
Oben KS33 modeli, bu motorlu kilit sayesinde son derece kullanıcı dostudur. Dış 

müdahalelere karşı son derece mukavemetli olan model, ardışık 4 sefer hatalı 
şifre girilmesi durumunda kullanıcı panelini 5 dakika boyunca kilitlemektedir.

Güçlü Çelik Gövde
Dış müdahalelere karşı son derece güçlü yapıya sahip modelin gövde kalınlığı 

3mm olup, kasa kapağının ise 5mm kalınlığında çelikten üretilmiştir. Gerek çelik 
kalınlığı gerekse kilit sistemi ve gerekse şifreleme sisteminin özellikleri 

hırsızlıklara karşı son derece dirençli olarak geliştirilmiştir.
Duvara Montaj İmkânı

MÜHLEN Oben KS333 çekmece tipli çelik kasayı dileyen kullanıcıların duvara 
montaj edebilmesi için, kasanın arka tarafında 2 adet vida yuvası 

bulunmaktadır. Bunun yanında son derece şık bir tasarıma sahip olan model, 
aynı zamanda son derece kullanışlı ve uzun ömürlüdür.
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