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Mühlen EU 3050
Ekonomik para çekmecesi
Güçlü Gövde ve Mekanik Sistem Yapısı
Model özel üretilmiş çelik üzerine statik fırın boya kaplama ile üretilmiştir. Bu sayede her
türlü darbeye ve çizilmelere son derece dayanıklıdır. Bunun yanı sıra özel üretilmiş çekmece
rayları aşınmalara karşı uzun yıllar hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır.
Kalite Testleri
Mühlen EU 3050 yazarkasa ve para çekmecesi, 1 milyondan fazla açama/kapama testine
tabi tutulmuş olup herhangi bir aşınma ve yıpranma gerçekleşmemiştir. Ayrıca metal gövde
yapısı ile de hırsızlık durumlarına karşın caydırıcılık sağlayabilmektedir.
Her Türlü Mağaza İçin
Banka şubeleri, akar yakıt istasyonları, süper marketler, kafeteryalar, restoranlar gibi her
türlü nakit akışının olduğu mağaza ve para transfer yerlerinde kullanılabilmektedir. Bunun
yanı sıra EU 3050 modeli’de diğer modellerimiz gibi iki yıl garantiye sahiptir.

Mühlen EU 3050
Fonksiyonel Para Çekmeceleri
Model, genişliklerini kullanıcıların ayarlayabilecekleri 5 adet pençeli
kağıt para çekmecesinin yanı sıra 10 adet ayarlanabilir bozuk para
gözüne sahiptir. Bunun yanı sıra çekmecenin ön kısmında bulunan iki
adet gizli para giriş slotu bulunmaktadır.

Kolay Açılabilir Para Çekmecesi
Gerek yazar kasa ile otomatik, gerekse anahtar yardımı ile manuel
şekilde kendiliğinden yumuşak bir şekilde açılabilir yazar kasa
çekmecesi, sahip olduğu dayanıklı çekmece rayları sayesinde uzun
ömürlü bir yapıya sahiptir.

Maksimum Esneklik ve Güvenlik
Mühlen EU 3050 para çekmecesi, 3 kademeli kilit sistemi sayesinde
kullanıcıya maksimum güvenlik ve esnek bir yapı sağlar. 1. Kademe
çekmeceyi açma, 2. Kademe, yazar kasa ile çekmeceyi açma, 3
kademe ise manuel olarak çekmeceyi kapatma işlevi görmektedir.

Yazar Kasa Uyumluluğu
Mühlen EU 3050 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.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Geniş, kağıt ve madeni para çekmeceleri
3 kademe kilit özelliği ile manuel veya otomatik açma/kapama
1.Kademe Açık, 2.Kademe Otomatik, 3.Kademe Kapalı
Pençeli 5 adet kağıt para çekmecesi
Organize geniş 8 adet bozuk para çekmecesi
2 Adet gizli para giriş slotu
Güçlü ve şık gövde yapısı,
Başarılı 1 milyondan fazla açma kapama testi
Kolay yazar kasa bağlantısı için RJ11 portu ve kablosu
Kendiliğinden yumuşak şekilde açılabilen çekmece
Özel üretim güçlü çelik gövde yapısı
Büyüklükleri değiştirebilir bozuk para gözleri
Manuel veya otomatik olarak para çekmecesini açma
Çizilmeye ve dökülmeye karşı elektro statik fırın boya
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