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Şık ve Güvenli Para Çekmecesi

Geniş Para Çekmeceleri Hazneleri

Yazar Kasa Uyumluluğu 

Mühlen EU2550 modeli para çekmecesi, kullanıcı isteğe göre RJ11 
portu ile yazar kasaya kolayca bağlayabilir ve anahtarı orta konuma 

alarak nakit tuşu yardımı ile çekmeceyi açabilir. Ayrıca kullanıcının 
kasadan uzaklaşması gerekiyorsa, soyguncuyu caydırmak için 

anahtarı kapalı konuma alarak çekmeceyi tamamen kilitleyebilir.

Tamamen metal gövde yapısına sahip modelin çekmece önü paslanmaz 
çelikten üretilmiştir. Paslanmaz çeliğin ayrıca şıklık katmış olduğu model 
iki adet yedek anahtara sahiptir. 

Mühlen EU 2550 modeli yazar kasa çekmecesinin 8 adet madeni 
para gözü ve 5 adet pençeli kağıt para çekmecesi bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra 1 adet gizli para çekmecesi giriş slotu 
bulunmaktadır. Mühlen EU2550 modeli, 1,5 metre kablo uzunluğuna sahip RJ11 portu 

sayesinde neredeyse bütün yazarkasalara rahatça bağlanabilmektedir. 
Bu sayede kullanıcı yazar kasanın nakit tuşuna basarak çekmeceyi 
otomatik olarak açabilmektedir. 

Güçlü ve şık gövde yapısı
Başarılı 1 milyondan fazla açma kapama testi
Kolay yazar kasa bağlantısı için RJ11 portu ve kablosu
3 kademeli açma kapama kilit mekanizması
1.Kademe Açık, 2.Kademe Otomatik, 3.Kademe Kapalı
Özel üretim güçlü çelik gövde yapısı
Paslanmaz çelikten üretilen yazar kasa ön kısmı
Fonksiyonel para çekmeceleri 
8 adet değiştirilebilir madeni para gözleri
5 adet değiştirilebilir kağıt para çekmeceleri
1 adet gizli para giriş slotu
Manuel veya otomatik olarak para çekmecesini açma 
Çizilmeye ve dökülmeye karşı elektro statik fırın boya
24 Ay Garanti

Ekonomik Fiyat
Müheln EU 2550 para çekmecesi, perakende mağazaları için geliştirilen model, ekonomik 

fiyatı ile de son derece rekabetçi ürün olma özelliğini taşımaktadır.
 

Yüksek Kalite Testleri
Standart kullanım için geliştirilmiş model, 1 milyonunun üzerinde açılıp kapanma testinden 

geçmiş ve hiçbir sıkışma ve performans kaybı yaşanmadığı gözlemlenmiştir.
 

Fonksiyonel Para Çekmeceleri
EU2550 modeli, kullanıcı tarafından, hem bozuk para hem de kağıt para çekmeceleri 

genişlikleri değiştirilebilir durumdadır. Kullanıcı para bariyerlerini tamamen çıkartabilir veya 
daha fazla genişletebilir veya daha fazla daraltabilir. 
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