
Ofis Tipi Evrak İmha Makinesi

MÜHLEN Ofen 320M

Çoklu Giriş Ağız Sistemi

Akıllı Kullanıcı Paneli

Yüksek Hızda Parçalama

MÜHLEN Ofen 320M modeli, sadece 2mmx10mm boyutlarında 
belgeleri parçalayarak neredeyse toz haline getirmektedir. 
Okunması, birleştirilmesi veya anlam çıkartılması imkânsız 

olan DIN-S5 güvenlik seviyesinde Mikro kesim belge 

Belge parçalama, CD/DVD parçalama, Kart Vs, parçalama gibi 
toplam 3 farklı besleme haznesine model, her iş için tam 
profesyonel çalışmaktadır. Sahip olduğu iki frenli olmak üzere 
4 adet taşıma teker sistemi ile ofis içinde her yere rahatça 
sürüklenebilmektedir. 

İleri/Geri ve ON/OFF butonlarının sahip olduğu kullanıcı 
paneli, her durum için kullanıcıyı LED ışık sistemi ile 

uyarmaktadır. Bunlar arasında; Güç ışığı, Atık çekmecesi 
takılı değil, Atık kutusu dolu, Aşırı motor ısınması ve Belge 

sıkışması gibi uyarılar mevcuttur.  

Dakikada 2,20 Metre belge imha etme hızına sahip model, 
ortalama dakikada 60 yaprak mikro ölüde belge imha eder. 
Pencereli ve çıkartılabilir 20 Litre atık kutusu haznesine sahip 
MÜHLEN Ofen 320M modeli, atık kutusunun dolması durumunda 
otomatik olarak durmakta ve kullanıcıyı uyarmaktadır.

Otomatik başlama ve otomatik durma: Var
Aşırı ısınmada durma sistemi: Otomatik/Var
Otomatik sıkışma önleme sistemi: var
Yüksek Alman mühendisliği 
Manuel geri İleri-geri sarma: var
Belge parçalama boyutları: 2*10mm 
Kredi kartı vb. Parçalama: 20*10 mm
Parçalama Seviyesi: Mikro Kesim/DIN S5
Belge giriş ağzı genişliği: 230 mm
CD/DVD parçalama genişliği: 27 mm
Belge parçalama hızı: 2,20 mt/Dakika
Belge Parçalama hızı:60 Yaprak/Dakika
Non-Stop (durmaksızın) İmha: >10 dk. 
Her geçişte max belge adedi: 8 yaprak
Atık Kutusu: Pencereli ve çıkartılabilir 
Atık kutusu hazne kapasitesi: 20 Litre
Motor: Kapasitor Motor/100~130Watt
Giriş hazneleri: Belge, CD/DVD, Kart
LED Uyarı 1: Güç, Atık Kutusu Açık, Dolu
LED Uyarı 1: Aşırı ısınma, Belge sıkışma
Ataç imha etme: Var (Önerilmez)
Tel zımba imha etme: var
Gürültü seviyesi: <55 desibel (Çok sessiz)
İşlem görüntüleme tipi: LED Ekran

Yüksek Alman Mühendisliği
5 Yıl garantili, sertleştirilmiş özel çelikten üretilen bıçak sistemi tek 

seferde maksimum 8 adet kâğıdı imha etme özelliğine sahiptir. Bununla 
beraber güçlü dişli ve mekanik yapısı en ağır görevlerin üstesinden 

kolayca gelmektedir. Güçlü motoru durmaksızın Non-Stop 10 dakika belge 
imha edebilmektedir.  
Akıllı Motor Sistemi 

Kapasitif akıllı motor sistemi ne zaman çalışıp ne zaman duracağını ve 
hatta sıkışma olduğunda ne zaman geri saracağına otomatik karar 

vermektedir. Bunun yanında motorunun aşırı ısınma durumunda makineyi 
durdurma soğutma sistemine de otomatik olarak geçmektedir. 

Otomatik & Sessiz
MÜHLEN Ofen 320M modeli, <55 desibelin altında gürültü seviyesi ile 

neredeyse hiç ses çıkarmamaktadır.  Otomatik belge alma ve imha etme 
özelliğine sahip model, aynı zamanda belge imha bitince otomatik durma 

özelliğine de sahiptir. 

Mikro Kesim (2x10mm)
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