
Mikro Kesim Kağıt Kıyma Makinesi

MÜHLEN Zähen 290M

17 Litre Atık Kutusu 

Zımba ve Ataçlar

Kullanıcı Paneli

Kâğıt, kredi kartı & CD/DVD için farklı besleme giriş 
haznelerine sahip model, her işi kendi sınıfında imha ederek 

maksimum verimlilik sağlarken, bıçak ve motor 
performansının bozulmadan uzun yıllar boyu kullanılmasına 

olanak tanır. 

Ofis/Ev içinde rahat taşınması için teker sistemi bulunan 
model, çıkartılabilir 17 litre atık kutusuna sahip MÜHLEN 
Zâhen 290M modeli, atık kutusundaki şeffaf pencereden 
doluluk oranını rahatlıkla kontrol edilebilmektedir.  

MÜHLEN Zähen 290M, standart zımbaları ve küçük 
ataşları güvenli bir şekilde parçalamaktadır. * Endüstriyel 

veya standart olmayan, büyük boyutlu zımbalar, büyük ve 
kelebek ataçlar ve bağlayıcı klipsler parçalanmamalıdır.

Kapatma, Açma (Otomatik) ve Geri Sarma işlemlerinin aynı 
sürgülü buton üzerinde bulunduran modelin, aşırı ısınma, açık 
atık kutusu, kâğıt belge sıkışması ve çalışma durumlarında 
kullanıcı bilgilendiren LED ışıklı uyarı sistemine sahiptir. 

Güçlü gövde ve güçlü mekanik sistem
Kesim şekli & seviyesi: Mikro /DIN P5
Çoklu besleme giriş: Kağıt & CD/DVD
Kesim parçalama boyutları: 5x10 mm
Non-stop çalışma süresi:2~5 dakika
Otomatik belge alma/Başlama: Var
Tek geçişte belge imha:14 Yaprak
Yüksek Alman mühendislik ürünü
Manuel geri sarma özelliği: Var
Dakikada belge imha: >100 adet
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 kovası: Var
Atık kutusu haznesi: 17 litre

Mikro Kesim (DIN P5)
Yüksek Alman teknolojisine sahip MÜHLEN Zähen 290M modeli, belgeleri 5x10mm 

parçacıklara ayırarak, birleştirilemeyecek ve okunamayacak ve duruma getirir. 
Tek Geçişte 15 Yaprak

Orta ve düşük yoğunlukta çalışabilen, küçük ofis ve evler için özel tasarlanan 
model, tek geçişte 15 yaprak belge imha etme gücüne sahip model, durmaksızın 

2~5 dakika arası çalışma özelliğine sahiptir. 
Hızlı ve Güçlü 

Dakikada 2 metre belge imha hızına sahip model, başka bir hesaplama ile 
toplamda dakikada 100 adet kâğıt imha edebilmektedir. Düşük ve orta 

yoğunluktaki işlerin üstesinden rahatlıkla çıkabilen model, ekonomik fiyata sahiptir.

Çoklu Besleme Hazneleri
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