
Mikro Kesim Evrak İmha Makinesi

MÜHLEN Zähen 270M

Tek Seferde 10 yaprak 

Kullanıcı Dostu Paneli

Çekmeceli Atık Kabini

Belgeleri ve kredi kartlarını 5x10 mm boyutunda parçacıklara 
ayıran model, DIN P5 güvenlik seviyesindedir. Bu ölçüler, 

parçacıkların okunmasını veya birleştirilmesini imkânsız hale 
getirmektedir.

Tek seferde 10 sayfa mikro kesim imha etme özelliğine sahip 
model, aynı zamanda CD/DVD kredi kartı, kartvizit gibi 
nesneleri de 10 sayfalık A4 kâğıdı kalınlığını geçmeyecek 
kalınlıkta imha etme özeliğine sahiptir. 

Atık kutusu açılınca, belge sıkışması yaşanınca, aşırı 
ısınma ve güç açılıp hazır konuma gelince kullanıcıyı LED 
ışık sistemi ile uyaran model, sürgülü anahtar sistemi ile 

makineyi açma/otomatik, kapama ve geri sarma/geri 
alma gibi manuel işlemler yapılmaktadır.

13,25 litre çıkartılabilir atık kutusu kapasitesine sahip model, 
atık kovası çıkartılınca makine otomatik olarak durur ve 
kullanıcıyı LED ışıkla uyarır. Ortalama 450 yaprak atık imha 
büyüklüğüne sahip model, sahip olduğu şeffaf pencere sistemi 
ile doluluk oranının kontrol edilmesine olanak tanır. 

Güçlü motor/mekanik yapı &, kesin bıçak sistemi
Kesim şekli ve seviyesi: Mikro/DIN P5
Kesim parçalama boyutları: 5x10mm
Her seferde max kâğıt: 10 yaprak
Non~stop çalışma süresi: 2~5 dakika
Yüksek Alman mühendislik tasarımı
Otomatik kâğıt alma başlama: Var
Manuel geri alma/sarma: Var
Dakikada belge imha: >70 sayfa
Dakikada imha hızı: 2 metre 
Kâğıt, kredi kartı imha: Var
CD/DVD imha özelliği: Var
Zımba teli, küçük ataç: İmha
Büyük ataç, klips imha: Hayır  
Kullanıcı koruma sistemi: Evet
Besleme ağzı genişliği: 220mm
Çalışma gürültü seviyesi: <72dB
Kullanıcı uyarı ışıkları: Var
Işıklar 1: Açık çekmece, Sıkışma
Işıklar 2: Aşırı ısınma, Çalışma
Taşıma teker sistemi: Var 
Çekmeceli atık kutusu: Var
Atık kovası haznesi: 13,25 litre
Çekmece açılınca oto durma: Var

Güç & Tasarım
Güç ve estetiğin aynı makine üzerinde bulunduğu MÜHLEN Zãhen 270M modeli, 

aynı zamanda ekolojik dengeyi koruyan en düşük karbon oranlı malzemeden 
üretilmiştir.

Ortalama Hız
Mikro kesim evrak imha makineleri için hızlı sayılabilecek, dakikada 2 metre belge 

imha etme özelliği ve diğer bir hesaplama ile dakikada ortalama 70 adet A4 
boyutunda belgeyi imha etme hızına sahiptir. 

Standart Boyut
Ortama bir boyuta sahip model, küçük ofis veya evde kullanım için tasarlanmıştır. 

Bununla beraber makinede bulunan teker sistemi ile farklı bir alana rahatça 
sürüklenebilmektedir.

Mikro Kesim (DIN P5)
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