Profesjonalne systemy opraw, archiwizacji i niszczenia dokumentów

Niszczarki do średniej wielkości biur i urzędów. Przeznaczone
do niszczenia dużej ilości dokumentów łącznie ze zszywkami i
spinaczami.

Niszczarka Kobra 240 SS5 ES
Turbo
Rodzaj cięcia

paski

Ilość niszczonych kartek

29/52* (70g)

Niszczone nośniki danych

karty plastikowe, płyty CD,
zszywki, spinacze, dyskietki

Szerokość wejścia (mm)

240

Szerokość cięcia (mm)

5,8

Poziom bezpieczeństwa DIN
32757

2

pojemność kosza: 35 l

Poziom bezpieczeństwa DIN
66399

P-2/ O-2/ T-2/ E-2

wymiary: 370x330x560 mm

Automatyczny Start/Stop

tak

systemy: Energy Smart, SPPS

Sygnał świetlny: otwarte
drzwi/wyjęty kosz

tak

Optyczny wskaźnik
napełnienia worka

nie

Praca ciągła 24h na dobę

tak

automatyczny start/stop

Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

tak

zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem

Poziom hałasu (dB)

54

cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24
godziny na dobę

Moc (W)

460

Objętość pojemnika (litry)

35

automatyczne odcięcie zasilania w przypadku
zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki

Wymiary [szer. x gł. x wys.]
(mm)

370x330x560

Eco-Friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności
stosowania worków

Waga (kg)

15

Automatyczne oliwienie noży

nie

Automatyczny podajnik
papieru

nie

Niszczarka Kobra 240 SS5 ES Turbo
szerokość wejścia: 240 mm
wielkość ścinka: 5,8 mm
ilość niszczonych kartek (A4/70g): 29/52*
poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2
niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD,
dyskietki

napęd z łańcuchem objętym dożywotnią gwarancją
Turbo Power – dodatkowe uderzenie mocy likwidujące
zatory papieru
trwałe noże odporne na zszywki i spinacze

dioda informująca o wyjętym koszu
specjalna pokrywa do bezpiecznego niszczenia płyt CD
i dyskietek
niszczenie składanek komputerowych
www.argo.pl

Dbaj o środowisko, jeśli nie musisz nie drukuj karty produktu.
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wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
pojemność kosza 35 l
gwarancja: 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia
na noże tnące

* wartość podana dla włączonej funkcji Turbo Power

www.argo.pl

Dbaj o środowisko, jeśli nie musisz nie drukuj karty produktu.
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