
Mühlen V67

Sarf Malzemesi Hediyeli

Kendi Kendini Temizleme

4 Farklı Vakumlama Modu

Son derece komplike sistemlere sahip olan MÜHLEN V67 vakum 
makinesi, normal vakum torbasını süper sızdırmaz şekilde 

vakumlamasının yanı sıra, dileyen kullanıcı için ise ürünle beraber 
gönderilen harici vakum hortumları ve başlıları yardımı ile, vakumlu 

kahvaltı kapları, mantarlı sıvı şişeleri fermuarlı poşetler gibi 
nesnelerin iç havasını kolaylıkla alabilmektedir. 

Tam profesyonel ve uzun süre kesintisiz çalışma gücüne sahip modelin 
300mm vakum poşeti giriş ağzına sahip MÜHLEN V67 modeli vakum 
makinesi ile beraber gelen 25 adet 25x30cm ölçülerinde tırtırlı hazır 
vakum poşetleri’nin yanı sıra 28x300cm ölçülerinde rulo tipi tırtırlı 
vakum poşeti hediyesi olarak gelmektedir.

Kendi kendini temizlemesi hiç bu kadar kolay olmamıştır. 
Kullanıcının tek yapması gereken normal vakum poşetine 

20~70ml (yarım çay bardağı) arasında saf su veya bulaşık 
deterjanlı su doldurarak makinenin vakum ağzına yerleştirmek ve 

ardından “TEMİZLE” butonuna basmak olacaktır. Geri kalan 
temizleme işleminin tamamını makine otomatik yapacak ve atık 

suyu arkadaki çıkartılabilir çekmeceye dolduracaktır.

Gıdaların gerek fiziksel ve gerekse besin değerleri açısından en uzun 
süre saklanabilmesi için 4 farklı vakumlama modunda sahiptir. Bunlar 
kuru veya nemli gıda vakumlarının yanı sıra bu gıdaları sert veya 
yumuşak vakumlama sistemlerini kapsar. MÜHLEN V67 modeli, 
40~-80kPa arasında değişken basınç değerleri ile yumuşak veya sert 
şekilde vakum işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Güç gerekt�rmeden tek tuşla tam otomat�k vakum yapma
Mükemmel ısı dağılımı �le süper sızdırmaz vakum yapma
Farklı gıdaları �ç�n gel�şt�r�lm�ş 4 farklı vakumlama modu
Süper sızdırmaz uzun ömürlü vakum ve mühür yapma
Yoğun ve sürekl� kullanım �ç�n özen mekan�k tasarımı
-40~-80kPa basınç arasında değ�şken vakum yapma
Muhafazalı ve ç�ft taraflı dah�l� poşet kes�m s�stem�
LED aydınlatmalı yumuşak dokunuş buton takımı
Yumuşak ve normal basınçta vakumlama özell�ğ�
Kuru/K�ler ~Yaş/Dolap İç�n Ayrı Vakum S�stem�
Tam otomat�k kend� kend�n� tem�zleme s�stem�
Isınmayı beklemeden anında vakum yapma
30x25cm 25 adet tırtırlı özel vakum poşet�
300x28cm ölçüler�nde Rulo Vakum Poşet�
Termostat�k ısı dağılımı mükemmel vakum
Har�c� vakum �ç�n başlık ve hortum takımı
Dah�l� ve har�c� vakum yapma özell�ğ�
Çıkartılab�l�r atık damlama su haznes�
4 adet UV LED aydınlatma s�stem�
10~20 san�ye arasında vakum hızı
4 adet UV LED bakter�yel yardımı
Youtube kullanıcı eğ�t�m v�deosu
Vakum ve mühürleme modu
Sadece mühürleme modu

Otomatik Vakumlama & Mühürleme
Rakiplerinin aksine tek el ile rahatça kullanılabilen ve el ile baskı gerektirmeyen 

MÜHLEN V67 modeli tam otomatik vakumlama sistemi sayesinde haznesine konan 
vakum torbasını kullanıcının belirlediği seçenekte en hızlı şekilde vakum yaparak vakum 

torbasının ağzını süper sızdırmazlık şeklinde mühürler. Bu sayede vakum işlemi 
kullanıcının belirlediği değerlerde gerçekleşmiş olur. 

Dahili Vakum Poşeti Sürgülü Kesicisi
Sahip olduğu fonksiyonel tuş takımı ile aynı zamanda kullanıcıyı LED ışıklı tuş takımı 
sayesinde uyaran model Muhafazalı ve kullanıcının yaralanmasına hiçbir şekilde izin 

vermeyen çift taraflı sürgülü ve keskin bıçak sistemi sayesinde kullanıcı vakum 
poşetlerini dilediği ve ihtiyacı ölçüsünde kesebilmektedir.  

UV Anti Bakteriyel Yardımı 
4 Adet LED UV ışık sistemi, vakum anında sterilizasyona yardımcı olurken, diğer 

taraftan ise şeffaf olan vakum penceresinin içinin aydınlatılmasını ve kullanıcı tarafından 
rahatlıkla kontrol edilmesini sağlar. Kullanıcı her iki ucu açık olan vakum torbasının bile, 

bir tarafına sadece mühürleme komutu verebilir, diğer ucuna ise gıdaları içine 
doldurduktan sonra vakumlama komutu verebilmektedir.

Dahili ve Harici Vakum Yapma

Tam Otomatik Gıda Vakum Makinesi
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