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MÜHLEN Zähen 280M
Mikro Kesim Evrak İmha Makinesi
Modern Şık Tasarım
Yüksek kalitesinden ödün vermeyen MÜHLEN markası yeni geliştirdiği son derece
zarif model olan Zähen 280M ile kaliteyi zarafet ile birleştirmiş durumdadır.
Nominal Hız
Her seferde 12 yaprak ve mikro kesim için yüksek hız sayılan dakikada 2 metre
evrak imha hızına sahip model, bireysel kullanım veya küçük ofisler için ideal
yapıya sahiptir.
Kolay taşıma
Ofis içinde kolay sürüklenebilmesi ve taşınabilmesi için model, ikisi frenli 4 adet
teker sistemine sahip olmakla beraber 220 mm besleme haznesi girişi ile standart
iş yoğunluğunun üstesinden gelir.

MÜHLEN Zähen 280M
Mikro Kesim DIN P5
Belgeleri 4x12 mm boyutlarında parçacıklara bölen model,
DIN P5 güvenlik seviyesine sahiptir. Buda imha edilen
belgelerin birleştirilmesini ve okumasını imkânsız hale
getirmektedir.

Her Seferde 12 Yaprak
Kesintisiz 2~5 dakika arası evrak imha etme kapasitesine
sahip model güçlü motoru ve keskin bıçak sistemi sayesinde
her geçişte 12 yaprak belge imha etme özelliğine sahiptir.

Çıkarılabilir Atık Kutusu
Çıkartılabilir 13,25 litre atık kutusu haznesine sahip
MÜHLEN Zähen 280M modeli, atık kutusunda mevcut olan
şeffaf pençe sayesinde kullanıcı atık kutusunun ne kadar
dolduğunu rahatlıkla kontrol edebilmektedir.

Akıllı Kullanıcı Paneli
Aşırı motor ısınması, aşırı belge yüklemesi, atık çekmecesi açık
ve otomatik çalışma konumlarında LED ışıkla kullanıcıyı
uyarmakla beraber, sürgülü anahtar sayesinde makineyi
kapatma, açma (otomatik) ve manuel geri sarma gibi özellikleri
kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Son derece şık ve kreatif tasarım
Kesim şekli ve seviyesi: Mikro/DIN P5
Kesim parçalama boyutları: 4x12mm
Her seferde max kağıt: 12 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: >80 adet
Dakikada imha hızı: 2 metre
Kâğıt, kredi kartı imha: Var
CD/DVD imha özelliği: Yok
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 kovası: Var
Atık kutusu haznesi: 13,25 litre
Çekmece açılınca oto durma: Var
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