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MÜHLEN Zähen 260M
Mikro Kesim Mini Evrak İmha Makinesi (Mini)
Mikro Kesim
MÜHLEN Zähen 260M modeli mikro kesim özelliğine sahip olup 2x10 mm
boyutlarında kağıtları P5 güvenlik seviyesinde parçalamaktadır. P5 güvenlik
seviyesine sahip model, parçanmış belgeleri okunması, birleştirilmesi ve hatta
anlam çıkartılmasına olanak tanımamaktadır.
Güçlü Bıçak Sistemi
Masa üstü bireysel kullanım için tasarlanan model, aralıksız non-stop 5 dakika
boyunca belge parçalama kapasitesin sahiptir. Mikro kesim yapan bıçakları
sertleştirilmiş özel çelikten üretilmiş olup ö
Hızlı ve Sessiz
Dakikada 1,8 metre belge parçalama hızına sahip model, son derece sessiz çalışma
gürültüsüne sahiptir. 62desibelin altında çalışma gürültüsüne sahip model, sadece
kitap sayfaları çevirir gibi düşük gürültü çıkarmaktadır.

MÜHLEN Zähen 260M
Mini Boyut
Bireysel ve masa üstü kullanımı için tasarlanan model, 30cm
genişlik, 20cm yükseklik ve 15 cm derinlik gibi son derece
mini boyutlara sahiptir. Yatay ve dikey olarak kullanılabilen
model, son derece ergonomik yapıya sahiptir.

Göstergeli Kullanıcı Paneli
Makineyi açma, kapatma, otomatik imha ve geri sarma/geri
alma gibi özelliklerine sahip fonksiyonel butonunun yanı sıra
açık atık kutusu, aşırı yükleme ve aşırı ısıma gibi durumlarda
kullanıcıyı uyaran LED ışık sistemi bulunmaktadır.

Çıkartılabilir Çöp Kutusu
220 mm giriş ağzı genişliğine ve 3,5 Litre çıkartılabilir atık
kutusuna sahip MÜHLEN Zähen 260M modeli, atık
kutusunun çıkartılması durumunda makineyi otomatik
olarak durdurur ve kullanıcıyı LED ışıkla uyarır.

Şık ve Sağlam Tasarım
Son derece mini boyutlara sahip model, boyutlarının aksine
güçlü bıçak ve dişli sistemine sahiptir. Şık tasarımı ile
masaüstünde son derece kreatif bir görünüm oluşturan model
mini boyunun aksine sağlam ve dayanıklı yapıda üretilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Mini boyut, şık tasarım, güçlü sistem
Kesim Şekli ve Seviyesi: Mikro Kesim
Kesim/Parçacık Boyutları: 2x10 mm
Yüksek Alman mühendislik tasarımı
Kesim Güvenlik Seviyesi: DIN P5
Non-Stop belge parçalama: >5 Dakika
Otomatik belge alma ve başlama: Evet
Geri sarma ve imha iptal etme: Var
Her geçişte belge imha: 3 Yaprak
Dakikada belge imha:18-20 Yaprak
Kâğıt ve kredi kartı İmha: Evet
Küçük ataç ve zımba imha: Evet
Kâğıt tutucu ve büyük ataç: Hayır
CD/DVD imha ve parçama: Hayır
Kullanıcı koruma sistemi: Var
Besleme giriş ağzı genişliği: 220mm
Parçalama Hızı: 1,8 Metre/Dakika
Çalışma gürültü seviyesi: <62 db
Kullanıcı ikaz ışıkları: Var
Aşırı ısınmada oto durma: Var
Belge sıkışma uyarı ışığı: Var
Çıkartılabilir atık kutusu: Var
Atık kutusu kapasitesi:3,5 lt
Çekmece çıkınca oto durma: Var
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