Niszczarki dokumentów DAHLE MHP Technology® 406
Znak jakości CE

Niszczarki biurowe do średnich obciążeń: profesjonalna wydajność dla całego działu.

Szerokość otworu 260 mm

Wielkość pojemnika na ścinki 60 litrów

Moc 650 Wat

Cięcie na ścinki
• Komfortowa departamentowa niszczarka dokumentów
• Innowacyjne cylindry tnące MHP® (Matrix High Performance): najwyższej jakości cylindry tnące ze stalowego kompozytu o zagwarantowanej trwałości
• Opatentowany proces produkcyjny sprzyja zachowaniu zasobów naturalnych dzięki efektywniejszemu zużyciu materiałów w porównaniu do konwencjonalnego procesu produkcji cylindrów tnących
• nie wymaga olejowania ani konserwacji
• Systematyczne używanie perfekcyjnych komponentów zapewnia
optymalne funkcjonowanie i wydajność niszczenia
• Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowania
• Zintegrowana fotokomórka do automatycznej funkcji Start/Stop
• Wygodna automatyczna funkcja rewers oczyszcza otwór wlotowy
gdy załaduje się za dużo papieru
• Wygodny otwór wrzutowy i funkcja rewers dla ręcznej kontroli
• Silnik wyłącza się automatycznie kiedy worek na ścinki jest pełny
albo kiedy drzwi zostają otwarte
• Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 minutach bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30 minutach
• Mocny silnik dla dużej wydajności i dłuższego funkcjonowania
• Ekstremalnie cicha, sprzyja zachowaniu komfortu pracy
• Oddzielny otwór i pojemnik na płyty CD dla niezawodnego i przyjaznego dla środowiska niszczenia
• Wysokiej jakości drewniana obudowa w nowoczesnym wzornictwie
• Szeroko otwierane drzwi ułatwiają opróżnianie pojemnika
• Wygodne kółka obrotowe z hamulcem stabilnie utrzymują niszczarkę w miejscu
• Oddzielny główny wyłącznik do całkowitego odcięcia od prądu
niszczarki
• Praktyczna wtyczka zasilania może być wypięta z niszczarki
• Zawiera 10 mocnych worków na ścinki do wielokrotnego użytku
(artykuł nr 20707)
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 865 x 545 x 435 mm
Numer artykułu

Wydajność Cięcie w mm
w arkuszach
A4 80 g/m²

50314-12674
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Wygodne kółka obrotowe z hamulcem stabilnie
utrzymują niszczarkę w miejscu

Posiada znak bezpieczeństwa GS Intertek
Niszczarki dokumentów DAHLE MHP Technology®
Komfortowe i przyjazne dla otoczenia niszczenie
- bez konieczności czasochłonnego olejowania
cylindrów tnących
Ekonomiczna funkcja usypiania po 10 minutach
bezczynności i automatyczne wyłączenie po 30
minutach
Ekstremalnie cicha, sprzyja zachowaniu komfortu
pracy
35 lat gwarancji na cylindry tnące
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Niszczarki dokumentów DAHLE MHP Technology® 406

Wygodne niszczenie, bez straty czasu na olejowanie

Innowacyjna technologia MHP niszczy 30%
więcej papieru

Praktyczne obrotowe kółka dla elastycznego
użycia

Oddzielne pojemniki pozwalają sortować
papier, płyty CD, DVD i karty kredytowe dla
ekologicznego recyklingu

Niszczarki dokumentów DAHLE MHP Technology® 406

Poziom P-4: Rekomendowane na przykład do
nośników zawierających dane szczególnie
wrażliwe, poufne a także dane osobowe

