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Profesjonalna niszczarka biurowa
Intimus 2500 C
Cena brutto

1 664,19 zł

Cena netto

1 353,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Profesjonalne niszczarki danych - połączenie technologii, wydajności i designu. Wszystkie niszczarki intimus® zbudowane są z
trwałych, precyzyjnie skonstruowanych komponentów o wysokiej jakości, stworzone do długiego i wydajnego okresu
użytkowania. Gama produktów obejmuje zarówno wszystkie codzienne zastosowania biurowe jak i maszyny o wysokiej klasie
tajności do niszczenia materiałów niejawnych zgodnie ze wszystkimi bieżącymi wymaganiami prawnymi, takimi jak norma DIN
66399 lub NSA 02/01. Niszczarki intimus® posiadają różne cechy, które czynią je wyjątkowymi pod względem łatwości obsługi
i efektywności pracy.
Komfortowa i pewna obsługa za pomocą przełącznika. Uruchamianie i załączanie za pomocą fotokomórki.
Sygnalizacja LED.
Wyjmowany pojemnik na ścinki
Na kółkach dla łatwiejszego przemieszczania

2500 C
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DIN 66 399
P-4 / F-1 / O-3 / T-4
Szerokość ścinek (mm)

4 x 39 mm

Ilość osób w biurze

1-2

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 70g/m²)

12

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 80g/m²)

10

Wydajność (kartek 70g/m²/min)

97

Wydajność (kartek 80g/m²/min)

89

Szybkość cięcia (m/sek.)

0,04

Szerokość wejścia (mm)

235 / A4

Pojemnik na ścinki (l)

32

Głośność pracy (dBA)
Zasilanie (V)

230

Format papieru wg DIN:

A4

Wymiary dł. x szer. wys. (mm)

400 x 300 x 600

Waga netto (kg)

11,6

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Klasa tajności P - Papier: P-4 - Szer. ścinka ≤ 6 mm, pow. ścinka ≤ 160 mm²
Klasa tajności O - płyty CD/DVD: O-3 - Pow. ścinka maks. 160 mm²
Klasa tajności T - dyskietki: T-4 - Pow. ścinka maks. 160 mm²
Pojemność kosza: 32 litrów
Rozmiar ścinka: 4 x 39 mm
Ilość osób w biurze: 1-2
Szerokość wejścia: 235 mm / A4
Jednorazowy wsad kartek 80 g/m2: 11
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