
En Büyük Boy Kitap Şekli Gizli & Şifreli Para ve Değerli Eşya Kasası

Mühlen Secret Safe 265-R

Şifre Kombinasyonu

Gizli & Kamufle

24 Ay Garanti 

Kitap görünümlü ve ABS malzemeden üretilen dış kabuğunun 
altında, güçlü metalden yapılan iç kasa ve kasa kapağı, dış 

müdahalelere karşı son derece mukavemetli yapıdadır. MÜHLEN 
Secret safe 265-R modeli, kullanıcı dışında izinsiz kullanıcıların 

kasayı açmaması için birçok güvenlik önlemi alınmıştır.

Kullanıcının rahatlıkla ayarlayabileceği 000~999 arası ve toplamdan bin 
adet farklı mekanik şifreleme kombinasyonuna sahip modelin, son 
derece güçlü ve kullanışlı kilit sistemi bulunmaktadır. Güçlü kilit 
sistemine bağlı yuvarlak butonu sağa-sola çevirerek kullanıcı kasayı 
kapatıp açabilmektedir. 

MÜHLEN Secret Safe 265-R modeli serisi kasaların en önemli 
özelliği olan gizli ve kamufle kasa olmasıdır. Amerika tarihi gezi 

güzergahı şeklinde olan modeller, diğer kitapların arasında kendini 
kamufle ederek hırsızlardan ve izinsiz kullanıcılardan başarılı bir 

şekilde gizlenmektedir. Gizli kasalar bu sayede kullanıcıya iki farklı 
avantaj sunmaktadır. 

MÜHLEN Secret Safe serisi gizli para kasalarının, dış muhafaza kısmı 
ABS malzeme olmasının yanında, çelik ve şifreli iç kasa hazne 
yapısına sahiptir. Normal kullanımda ömür boyu kullanılacak şekilde 
tasarlanan model, üretim ve fabrikasyon hatalara karşı 24 ay tam 
garantiye sahiptir. 

En Büyük boy ş�frel� g�zl� kasa / kutu / cash-box
Güçlü k�l�t mekan�zması ve ş�freleme s�stem�
G�zl� ve kamufle Amer�ka gez� rehber�
000~999 arası ş�fre komb�nasyonu
Metal �ç hazne, metal k�l�t s�stem�
En büyük �ç hazne kapas�tes�
Büyük boyut: 26,5x20x6,6cm
Güçlü sert ABS dış görünüm
360 derecel�k tam koruma
Tam kamufle fark ed�lmez
Ekonom�k ve ergonom�k
24 Ay garant�

360 Derece Tam Koruma
Gerek gizli ve kamufle görüntüsünün yanı sıra metalden üretilmiş iç hazne 

alanı ve şifreli açma kilidi ile MÜHLEN Secret Safe 265-R modeline 360 
derecelik tam koruma sağlamaktadır. Dileyen kullanıcının içine para 

koyabileceği gibi dileyen kullanıcının da diğer değerli eşyaları da içine rahatlıkla 
koyabilecektir.

 
En Büyük Boy

En Büyük boy hacme sahip olan model, 265x200x66mm ölçülerine sahiptir. Bu 
ölçüler yeteri miktarda para ve değerli eşyayı içine alabilirken, aynı zamanda 

küçük ve orta boy silahları da içinde kolayca muhafaza edebilmektedir.
 

Ekonomik Fiyat
En büyük boyut ve özelliğine göre ekonomik fiyata sahip olan MÜHLEN Secret 
Safe 265-R modeli, uzun ömürlü yapıya sahiptir. Son derece gizli ve kamufle 
özelliğinin yanında küçük, orta ve büyük boyuttaki değerli eşyaları güvende 

saklayabilmektedir.
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