
Mikro-Nano Kesim Evrak İmha Makinası

MÜHLEN VS130AF

Mikro/Nano Kesim (2x15mm)

Tek Seferde 10 Yaprak

Uzun Çalışma Süresi

Otomatik belge alma ve imha etme özelliği bulunan model aynı 
zamanda manuel ileri ve geri sarma sistemi de bulunmaktadır.  
Dokunmatik tuş paneline sahip model, yine aynı panel üzerinde 
kullanıcıyı LED ışıkları ile her duruma karşı uyarmaktadır. Bunlar 

arasında; güç, aşırı ısınma, aşırı kapasite gibi uyarılar 
mevcuttur. 

DIN P5 (Mikro-Nano) güvenlik seviyesinde belgeleri 
parçalama özelliğine sahip MÜHLEN VS130AF modeli belgeleri 
2x15mm gibi zerrecikler haline getirerek imha edilmiş 
kağıtların birleştirilmesini ve/veya anlam çıkartılmasını 
imkânsız hala getirmektedir. 

Dakikada 2 metre belge imha hızına ve 220 mm belge 
giriş haznesine sahip MÜHLEN VS130AF modeli evrak 
imha makinesi, tek seferde ve her geçişte 10 yaprağa 

kadar A4 kağıdını imha etme özelliğine sahiptir.
56 desibelin altında son derece sessiz ve gürültüsüz çalışma 
sistemi sayesinde ofis içinde dikkatleri dağıtmaz. Bunun yanında 
non-stop durmaksızın 10 dakika boyunca belge imha özelliğine 
sahip model aşırı ısınma sonucu kullanıcıyı uyararak kendini 
durdurur ve otomatik motor soğutma moduna geçer.

Otomatik başlama ve otomatik durma
DIN P5 seviyesinde imha etme sistemi
5 Yıl garantili güçlü çelik bıçak sistemi
Tek seferde 10 yaprağa kadar imha
Mikro-Nano belge imha (2x15mm)
Non-Stop 10 dakika çalışma süresi
Manuel ileri ve geri sarma sistemi
Aşırı yük ve ısınma LED ışık sistemi
220 mm belge giriş ağzı genişliği
Sıkışma önleme ve uyarı sistemi
26 Litre çıkartılabilir atık kutusu
Açık çekmece durdurma özelliği
Kâğıt ve kredi kartı imha etme
Şık, modern ve kreatif tasarım
Dakikada 70 yaprak imha özelliği
Dakikada 2 metre belge imha
Aşırı ısınma/Otomatik soğuma
Taşınabilir 4 serbest tekerler
<56 desibel gürültü seviyesi
Tel zımbadan etkilenmez
Kâğıt ataşı imhası yapmaz
Dokunmatik tuş paneli
Kullanıcı ikaz ışıkları
24 Ay Garanti

Güçlü Bıçak ve Mekanik
Özel alaşımlı sertleştirilmiş çelikten üretilen ve 5 yıl garantiye sahip kesme bıçakları 

tek seferde 10 yaprak imha etme özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra kesim bıçaklarına 
eşlik eden mekanik ve dişli yapısı en zorlu test aşamalarından üstün başarı ile 

geçmiştir. 
Şık ve Modern Tasarım

Son derece güçlü ve işlevsel özelliklerinin yanı sıra MÜHLEN VS130AF modeli, Beyaz 
mat gövdeye eşlik eden parlak beyaz şeritler ve dokunmatik kullanıcı paneli, modele 

son derece modern ve kreatif bir görünüm katıyor. 
26 Litre Atık Kovası

26 litrelik pencereli ve çıkartılabilir atık kutusu haznesi, algılayıcı switch sensörü 
sayesinde çekmece açılınca makine çalışmayı otomatik olarak durdurmaktadır. 

Bununla beraber 4 adet serbest dönen tekerleri ile ofis içinde rahatlıkla 
taşınabilmektedir.  

Dokunmatik Panel
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