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Link do produktu: http://www.sklep.intimus.com.pl/profesjonalna-niszczarka-biurowa-intimus-confidential-rodo-p-44.html

Profesjonalna niszczarka biurowa
Intimus Confidential - RODO
Cena brutto

2 198,01 zł

Cena netto

1 787,00 zł

Dostępność

Dostępność - 5-15 dni

Opis produktu
Niszczarka do papieru Intimus Confidential to 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 przycisków w przód i w tył.
Przełącznik ON/OFF
Elektroniczna kontrola pełnego kosza na ścinki.
Sygnalizacja LED
Wyjmowany kosz na ścinki
Na rolkach dla łatwiejszego przemieszczania

Intimus Confidential
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Klasa tajności (DIN 66 399)

P-5 / O-1 / T-2* / F-2

Szerokość ścinek papieru (mm)

2x8

Ilość osób w biurze

1-2

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 70g/m²)

8

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 80g/m²)

8

Wydajność (kartek 70g/m²/min)

81

Wydajność (kartek 80g/m²/min)

81

Szybkość cięcia (m/sek.)

0,05

Szerokość wejścia (mm)

220 / A4

Pojemnik na ścinki (l)

15

Głośność pracy (dBA)
Zasilanie (V)

230

Wymiary dł. x szer. wys. (mm)

350 x 270 x 570

Waga netto (kg)

13,5

Waga transportowa (kg)

15,2

2 x 2 cut collect
Defence INFOSEC Product Co-Operation Group
Gwarancja na urządzenie

2 lata

Gwarancja na noże tnące

10 lat

* tylko karty magnetyczne / identyfikatory

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Klasa tajności P - Papier: P-5 - Szer. ścinka ≤ 2 mm, pow. ścinka ≤ 30 mm²
Klasa tajności O - płyty CD/DVD: O-1 - Pow. ścinka maks. 2000 mm²
Klasa tajności F - Klisza, slajd: F-2 - Pow. ścinka maks. 30 mm²
Klasa tajności T - dyskietki: T-2 - Pow. ścinka maks. 2000 mm²
Pojemność kosza: 15 litrów
Rozmiar ścinka: 2 x 8 mm
Ilość osób w biurze: 1-2
Szerokość wejścia: 220 mm/ A4
Jednorazowy wsad kartek 80 g/m2: 8
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