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MÜHLEN PRO-80Lt-C (HS 33C)
A3 Profesyonel Arşiv Tipi Evrak İmha Makinesi
En Ağır Görevler İçin Özel
Yüksek Aman mühendisliğinde tasarlanan model, arşiv imhası gibi ağır
görevler için özel olarak üretilmiştir. Gerek giriş ağzı gerek motor ve bıçak
sistemi ve gerekse yüksek hacimli atık kutusu tamamen ağır görevlere
amade olarak üretilmiştir.
Yüksek Hız & Sıkışma Önleme
Otomatik ve manuel olarak belge sıkışma önleme sistemine sahip
MÜHLEN Pro-80Lt-C Dakikada 3 metre A3 boyutunda belge imha hızına
sahip model, başka bir hesaplama ile dakikada 300 yaprak A4 kâğıdı, 220
yaprak A3 kağıdını imha edebilmektedir.
Tek Seferde 30 Yaprak
4x30mm boyutunda çapraz kesim özelliğine sahip model, tek seferde
maksimum 30 yaprak belge imha edebilmektedir. Aynı zamanda CD/DVD,
Kredi kartı gibi cisimleri imha edebilen model, tel zımba ve ataç gibi
metallerden etkilenmeden çalışır.

MÜHLEN PRO-80Lt-C
A3-Besleme Haznesi (310mm)
310 mm (A3 Boyutu) besleme haznesi genişliğe sahip model,
otomatik belge alma ve imha bitince otomatik durma
sistemine sahiptir. Süper sessiz model <55 desibelin altında
çalışma gürültüsüne sahiptir. Bu seviye kitap sayfalarını
karıştırmakla eş değerdir.

Eşsiz Kullanıcı Paneli
Otomatik belge alma özelliğine sahip model, açma/
Kapama butonunun yanı sıra manuel ileri ve geri sarma
butonlarına da sahiptir. Çalışma ekranında 5 kademeli
zorlu görev işareti, çöp açık, çöp dolu, aşırı ısınma, kâğıt
sıkışması ve servis ikaz ve ışıkları ile kullanıcı
uyarmaktadır.

5 Yıl Garantili Bıçak Sistemi
5 yıl garantiye sahip güçlü bıçak sistemi, ona eşlik eden
600watt gücünde motoru ve bu sistemle entegre çalışan dişli
sistemi son derece dayanıklı ve uzun ömürlü olarak
üretilmiştir. Normal kullanımda ömür boyu arıza vermeden
çalışacak şekilde tasarlanmış MÜHLEN HS35C en güçlü
modellerimizdendir.

80 Litre Atık Haznesi
Poşetlenebilir 80 litre atık kutusu ile uzun süre boşaltılmadan
kullanılabilir makine, atık kutusu dolunca sistemi otomatik
olarak durdurur ve LCD ekranda kullanıcıyı uyarır. Ayrıca ofis
içinde kolay taşınabilmesi için özel üretim 4 adet frenli teker
sistemine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Gün boyu arşiv imhası için ağır görev
A3 boyutunda giriş haznesi: 310 mm
Güçlü motor, bıçak & dişli sistemi
Aralıksız çalışma süresi: 60 dakika
Her geçişte belge adedi: 30 yaprak
Kesim parçalık boyutları: 4x30 mm
Kesim şekli: Çapraz/DIN P4 güvenlik
Parçalanan: Kâğıt, CD/DVD, K. kartı
Zımba teli, ataç vs. etkilenmez
Yüksek Alman mühendislik tasarımı
Otomatik sıkışma önleme sistemi
Otomatik belge alma ve imha etme
Manuel belge imha etme & geri sarma
Belge imha hızı: Dakikada 300 cm
Belge imha hızı: dakikada 300 A4
Süper sessiz çalışma: <55 desibel
Güçlü motor ve dişli sistemi:600W
Özel çelikten üretim bıçak yapısı
80 Litre poşetlenebilir atık kutusu
Özel üretim frenli 4 adet teker
Akıllı kullanıcı ekranı ve uyarılar
5 Kademeli zorluk gösterge ekranı
Uyarılar 1: Kapak açık, çöp dolu
Uyarılar 2: Isınma, sıkışma, servis
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