
Mühlen V77

Ekstra Sarf Malzemesi Hediyeli

Sürekli Çalışmak İçin Uygun

Farklı Vakum Seçenekleri

LED uyarı sistemli Soft Touch dokunmatik tuş takımına sayesinde 
kuru veya ıslak el ile tek dokunuşta kullanıcının dilediği işlemi 
kolayca gerçekleştirebilmektedir. Son derece hızlı ve değişken 

vakumlama hızına sahip model, paslanmaz çelik gövdenin yanı sıra 
300mm geniş besleme giriş haznesine sahiptir. 

MÜHLEN V77 vakum makinesi ile beraber gelen, harici mıknatıslı film 
kutusu kullanıcıya kolaylık sağlarken, 28x300cm ölçülerinde rulo tırtırlı 
vakum poşeti ve 25 adet 25x30cm ölçülerinde hazır vakum poşetleri ile 
beraber gönderilmektedir. Bunun haricinde Türkçe kullanma kılavuz ve 
harici olarak kutuları vakum yapmak için vakum hortumları ve başlıkları 
da ürün ile beraber gönderilmektedir. 

Tam otomatik sisteme sahip MÜHLEN V77 modeli aynı zamanda 
“TEMİZLE” butonuna basarak ta kendi kendini temizleme özelliğine 

sahiptir. Kullanıcının yapması gereken vakum poşetine 20-70ML. 
Saf su veya bulaşık deterjanlı su koyarak cihazın besleme 

haznesine getirmek olacaktır. Geri kalan iç temizliğini model 
otomatik olarak yapacak ve makinenin arkasında bulunan 

çıkartılabilir atık su haznesini kullanıcı çıkartıp boşaltacaktır. 

Farklı gıda maddeleri farklı vakum (emiş) modlarında kullanılması her 
zaman için gıdaları daha uzun süreli, daha sağlıklı ve daha taze 
saklanmasını sağlar. Her zaman için (kiler veya dondurucu için) et/
balık ürünleri, baklagiller, nem içermeyen kuru gıdalar, yumuşak ve 
normal vakum olarak gıdaların fiziki özellikleri ve besin değerlerini 
bozmadan en sağlıklı ve en uzun ömürlü vakumlamayı 
yapabilmektedir. 

Torba Algılama S�stem� �le Tam Otomat�k Çalışma
Otomat�k torba alma, vakumlama & dışarı çıkarma
Sadece vakum �ç�n üret�len poşetler kullanılır!
Doğru Isı Dağılımı Mükemmel Sızdırmazlık Mührü 
Ağır h�zmet, 2 Saat Boyunca kes�nt�s�z kullanım
-40~-80kPa Arasında Değ�şken Vakum Yapma
Kuru/K�ler ~Yaş/Dolap İç�n Ayrı Vakum S�stem�
Dokunmat�k Soft Touch Kullanıcı Tuş Panel�
Tam Otomat�k Kend�n� tem�zleme Özell�ğ�
LED Işık Uyarı S�steml� Kullanıcı Tuş Panel�
Mak�neye Entegre Dah�l� Torba/Poşet Kes�c�
Dah�l� ve Har�c� Gıda Vakum Yapma Özell�ğ�
Çıkartılab�l�r Damlama Teps�s� Çekmeces�
Har�c� vakum �ç�n başlık ve hortum takımı
30x25cm 25 adet tırtırlı özel vakum poşet�
Mıknatıstı Rulo/Düz Vakum Poşet� Kutusu
Farklı Gıdalar İç�n Farklı Vakum Modları
Otomat�k Enerj� Tasarrufu Uyku Modu
300x28cm Tırtırlı Rulo Vakum Poşet�
10~20 San�ye Arası Mühürleme Hızı
Termostat�k Isı Elemanları Dağılımı
300mm Torba G�r�ş Ağzı Gen�şl�ğ�
Youtube v�deo Kullanım Eğ�t�m� 
Türkçe Kullanma Kılavuzu

Tam Otomatik & Robotik
Tam profesyonel sisteme sahip MÜHLEN V77 vakum makinesi, vakumlanması istenilen poşeti 

makinenin giriş bölümüne gösterilmesi yeterli olacaktır. Devamında makine vakum poşetini 
otomatik olarak içeri çekecek ardından yine otomatik olarak vakumlamasını yapacak ve en son 

olarak otomatik olarak sızdırmazlık mührünü yaparak vakum poşetini otomatik olarak dışarı 
çıkaracaktır.

Süper Sızdırmazlık | Dahili & Harici Vakum
Süper sızdırmaz vakumlama sistemine sahip model, gıdaların bozulmadan uzun zaman 

saklamasının yanı sıra, dileyen kullanıcının normal vakum poşeti ile gıda vakumlayabileceği gibi, 
dileyen kullanıcının ürünle beraber gelen harici vakum aparatları ile de şişe, plastik poşet, vakumlu 

kahvaltı kapları gibi eşyaları da “HARİCİ” butonuna dokunarak ta kolayca vakumlayabilmektedir. 
Dahili Entegre Poşet Kesici

Hiçbir şekilde kullanıcının yaralanmasına izin vermeyen muhafazalı ve son derece keskin çift taraflı 
dahili bıçak sistemi ile kullanıcı dilediği poşeti dilediği ölçülerde kesebilir ve açık kalan uçlarından 
herhangi bir tarafını tek dokunuşla mühürleyebilir. Termostatik dengeli ısı dağılımı sayesinde kısa 

süre içinde süper sızdırmazlık özelliğine sahip gıda vakumlaması gerçekleştirmektedir. 

Soft Touch Dokunmatik Tuş Paneli

Tam Otomatik Robotik Gıda Vakum Makinesi
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