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MÜHLEN Ofen 340C

MULTİ BESLEME HAZNELERİ

KULLANICI DOSTU PANEL

YÜKSEK HIZ, YÜKSEK PERFORMANS

MÜHLEN Ofen 340C modeli, belgeleri 4*25mm boyutlarında 
parçalamakla beraber küçük konfeti parçaları haline 

getirmektedir. DIN 66399 standartlarına göre DIN P4 güvenlik 
seviyesinde belgeleri parçalamaktadır. Bu standart belgelerin 

okunmasının veya birleştirilmesinin imkânsız olduğunu 
göstermektedir.

Kâğıt imha, CD/DVD imha, Kredi Kartı, Kart Vizit Vb. gibi 
nesneleri parçalaması için 240 mm kâğıt girişi olmak üzere 3 
farklı besleme haznesine sahip model, farklı işler için tam 
profesyonel çözümler sunmaktadır. Sahip olduğu ikisi frenli 4 
adet taşıma teker sistemi ile Bulunduğu ortamdan kolaylıkla 
taşınabilmektedir.

ON (otomatik)/OFF, REW (geri), İleri butonları’nın 
bulunduğu kontrol paneli, aynı anda kullanıcıyı uyaran 

LED ışık sistemi ile donatılmış olup bunlar arasında; Güç 
ışığı, Çekmece Açık, Atık kutusu dolu, Aşırı motor ısınması 

ve Belge sıkışması gibi uyarılar mevcuttur.

Dakikada 2,8 metre evrak imha hızına sahip model, dakikada 
toplam 210 adet A4 boyutunda kâğıdı konfeti şeklinde imha 
etme gücüne sahiptir. 38 litre pencereli ve çıkartabilen atık 
kutusuna sahip Ofen 340C modeli, atık kutusunun dolması 
durumunda çalışmayı durdurarak LED ışıkla uyararak otomatik 
olarak kendini durdurur.

Otomatik başlama ve durma sitemi: Var
Aşırı ısınmada otomatik durma: Var
Non-Stop (durmaksızın) İmha: >20 dk. 
Her geçişte max belge adedi: 22 yaprak
Atık kutusu hazne kapasitesi: 38 Litre
Belge imha boyutları: 4*25mm 
Kredi kartı vb. Parçalama: 4*25 mm
CD/DVD parçalama genişliği: 27 mm
Otomatik sıkışma giderme: var
Yüksek Alman mühendisliği
Buton ile İleri-geri sarma: var
İmha Seviyesi: Çapraz Kesim/DIN P4
Belge ağzı giriş genişliği: 240 mm
Belge parçalama hızı: 2,8m/Dakika
Belge Parçalama hızı:210 A4/Dakika
Atık Kutusu: Pencereli ve çıkartılabilir 
Motor: Kapasitor Motor/530~550Watt
Giriş hazneleri: Belge, CD/DVD, Kart
LED Uyarı 1: Güç, Atık Kutusu Açık, Dolu
LED Uyarı 1: Aşırı ısınma, Belge sıkışma
Gürültü seviyesi: <55 desibel az (Çok sessiz)
İşlem görüntüleme tipi: LED Uyarı Sistemi
Taşıma sistemi: 4 teker, 2 si frenli
Tel zımba imha edebilme: var

Yüksek Alman Mühendisliği
Her geçişte 22 adet kâğıdı imha etme özelliğine sahip model, sertleştirilmiş çelikten 

özel olarak üretilmiş ve 5 Yıl garantiye sahip kesme bıçaklarına sahiptir. Bunun 
yanında kesme bıçaklarına eşlik eden dişli ve mekanik sistemi son en zorlu 

çalışmalardan dahi etkilenmeyecek şekilde tasarlanmıştır.
Akıllı Çalışma Sistemi

Non-Stop (Durmaksızın) 20 dakikadan fazla çalışabilen ve kapasitif akıllı motor sistemi 
ile otomatik belge imha etme, belge bitince otomatik durma, atık kutusu açıkken veya 
aşırı ısınma ve kendini soğumaya aldığı durumunda otomatik olarak durma ve LED ışık 

ile kullanıcıyı uyarma gibi her işi otomatik yapmaktadır.
Tam Sessiz & Tam Profesyonel

Devasa işler başarmasına rağmen <55 desibel’in altında gürültü seviyesine sahip 
olması çok etkileyici bir özellik. MÜHLEN Ofen 340C modeli, neredeyse tam sessiz 

şekilde çalışmaktadır. Tel zımba, ataç gibi metallerden etkilenmeyen model, 38 litrelik 
atık kutusu yoğun kullanım iş yerleri için ideal boy oranına sahiptir.

ÇAPRAZ KONFETİ KESİM (4X25MM)
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