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MÜHLEN Secret Safe 115

Küçük Boy Gizli Kitap Şekli Anahtarlı Para Kasası Kumbarası

Kumbara Tipi
MÜHLEN Secret Safe 115 modeli, gizli kitap şeklinde çelik iç hazneli
para ve değerli eşya kasası, dışarıdan içine para konulması için
kumbara deliğine sahiptir. Bu sayede hem büyüklerin gizli kasa olarak
kullanacağı gibi aynı zamanda küçüklerinde gizli kumbara olarak
kullanmasına olanak sağlamaktadır.
Küçük Boy
MÜHLEN Secret Safe 115 modeli 115x80x45mm gibi son derece
kompakt ölçülere sahip olması, onu sözlük kamuflajı ile beraber son
derece görünmez yapmaktadır.
Ekonomik Fiyat
Son derece işlevsel özelliklere sahip ve ekonomik fiyatı olan model,
dileyen kişinin kendisine veya dileyen kişinin hediye olarak almak
isteyebileceği son derece düşük ücrete piyasaya arz edilmektedir.

Mühlen Secret Safe 115
Metal İç Hazne
ABS dış görünümünün altında, güçlü metalden yapılan iç kasa ve
kapağı bulunan MÜHLEN Secret safe 115 modeli, dış müdahaleler
karşı dirençli bir yapıdadır. Bu sayede kullanıcı dışında diğer kişilerin
kasayı açması hiçte kolay olmayacaktır.

Çift Anahtarlı
Güçlü kilit mekanizması ve iki adet yedek anahtarına sahip model, uzun
yıllar kullanılacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Gizli iç hazneyi açıp
kapatma görevi olan kilit sisteminin dışarından görülmesi veya fark
edilmesi imkansızdır. Bu sayede model gizliliğini ön planda tutmaktadır.

Gizli & Tam Kamufle
Secret Safe serisi kasaların en önemli özelliği olan gizli ve kamufle
kasa olmasıdır. İngilizce sözlük şeklinde olan modeller, diğer
kitapların arasında kendini kamufle ederek hırsızların ve izinsiz
kullanıcıların dikkatlerini çekmemektedir. Secret Safe serisi gizli
kasalar bu sayede kullanıcılarına çifte avantaj sunmaktadır.

24 Ay Garanti
MÜHLEN Secret Safe serisinin tamamı, gerek dış ABS malzeme olsun,
gerek iç çelik kasa olsun ve gerekse güçlü kilit mekanizması olsun 24
ay boyunca MÜHLEN tarafından tam garanti altına alınmıştır. Bunla
beraber normal kullanımda ömür boyu yüksek verimlik sağlayacak
şekilde üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Küçük boy anahtarlı gizli kasa/kumbara
Güçlü kilit mekanizması ve iki anahtar
Gizli ve kamuﬂe ingilizce sözlük tipi
Metal iç hazne, menteşe ve kapak
Güçlü sert ABS dış görünüm
Küçük boyut: 11,5x8x4,5 cm
Tam kamuﬂe fark edilmez
Kumbara tipi para deliği
Ekonomik ﬁyat
24 Ay garanti
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