NISZCZARKA BIUROWA - IDEAL 2604 / 4
MM

OPIS PRODUKTU
Linia profesjonalnych niszczarek biurowych, przeznaczonych dla pracy ciągłej dla zespołu pracowników.
Wyposażone w mocny silnik (640 W) i szafki meblowe o dużej pojemności (125 l) na kółkach. Bezpieczeństwo
i komfort pracy zapewniają SPS, EASY_SWITCH i ECC – optyczny wskaźnik obciążenia silnika. Dostępne w
wersji paskowej (materiały wewnętrzne), paskowo-odcinkowej (materiały poufne i tajne) oraz supermicrocut
(mikrościnki) – najwyższy na świecie stopień tajności (dokumenty tajne specjalnego znaczenia).
Film
Image not found or type unknown

SPECYFIKACJA PRODUKTU
SZCZELINA PODAWCZA
• dla papieru: 260 mm
System cięcia: paskowy
Szerokość ścinka: 4 mm

Maksymalna ilość niszczonych kartek: 28 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 100 litrów
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA DIN 66399)
• kategoria P: P-2
• kategoria Tx: Tx-2
• kategoria Ex: Ex-2
• kategoria O: O-2
POZOSTAŁE PARAMETRY
• niszczy karty kredytowe: Tak
• niszczy płyty CD: Tak
• odporna na zszywki biurowe: Tak
• odporna na spinacze biurowe: Tak
• automatyczny podajnik papieru: Nie
• automatyczny START/STOP: Tak
• zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne
• automatyczne wyłączenie: Tak
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): Tak
• kółka: Tak
• rewers : automatyczny
Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu
pracy, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w
przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie zasialania w przypadku zacięcia
papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia
silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane
stalowe noże tnące
WAGA
• waga netto: 48 kg
• waga brutto: 52 kg
WYMIARY
• wysokość: 926 mm
• szerokość: 495 mm
• głębokość: 470 mm
GWARANCJA
• gwarancja na noże tnące: dożywotnia
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Nie
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

UNIWERSALNY OLEJ DO SMAROWANIA NOŻY 90 ML

UNIWERSALNE KOPERTY OLEJOWE IDEAL - 18 SZT.

Olej do ręcznego smarowania noży tnących w
niszczarkach. Olej dostępny w opakowaniu o pojemności
90 ml.

Uniwersalne koperty do ręcznego smarowania noży
tnących w niszczarkach, nasączone wysokiej jakości
olejem. Regularne ich stosowa...

8,70 zł netto

59,00 zł netto

10,70 zł brutto

72,57 zł brutto
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