
M-8C

 

Osobní skartovací stroj malých rozměrů s funkcí Safety Lock, určený k příležitostné
skartaci. Vhodný pro použití v domácnosti nebo v malé kanceláři.

Skartuje 8 listů najednou (70g), řeže na částice 4x50 mm.●

Bezpečnostní stupeň DIN: papír P-4/ kreditní karty T-3.●

Skartuje dokumenty s malými svorkami, sponkami, a také kreditní karty.●

Šíře vstupu: 230 mm.●

Funkce start-stop (mechanický).●

Koš s kapacitou 15 litrů.●

Záruka na stroj: 2 roky, záruka na řezací válce: 3 roky.●

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

Funkce bezpečnosti: Safety Lock předchází náhodnému spuštění zařízení dětmi nebo zvířaty.●

Jednoduchá obsluha: automatická funkce start/stop a zpětná funkce.●

Řez na částice zajišťuje zvýšený bezpečnostní stupeň, koš se tak plní pomaleji.●

Jednoduchý přístup k odpadnímu koši díky speciálním madlům.●
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Technické parametry

Místo použití malá kancelář

Skartovací kapacita listů současně(A4/70 g) 8

Rozměr řezu v mm 4 x 50

Bezpečnostní stupeň DIN dokumenty P3

Bezpečnostní stupeň DIN karty T3

Šíře vstupu v mm 230

Střední rychlost skartování v metrech za
minutu 4,3

Cyklus práce v minutách 5 on / 30 off

Skartuje svorky

Skartuje malé sponky

Skartuje kreditní karty

Skartuje CD/DV -

Zvláštní nože na ničení CD -

Zvláštní koš na CD -

100% Jam Proof -

Jam Blocker -

Jam Guard -

SafeSense -

SafetyLock

Silentshred -

SmartLock -

Energy Savings System -

Sleep Mode -

Auto-Oil -
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AutoReverse -

Kapacita koše v litrech 15

Kryt na kolečkách -

Polička na dveřích pro uschovávání
sáčků/oleje -

Měrka počtu listů -

Zvedněte hlavu

Start/stop mechanické

Funkce couvání

Automatické zastavení práce při vyjmutém
koši

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym
koszu -

Plný koš – dioda -

Otevřené dveře – dioda -

AutomatycAutomatické zastavení práce při
zablokování -

Automatické zastavení práce při zablokování -
dioda -

Termické zabezpečení

Termické zabezpečení –informační dioda

Stupeň hlučnosti v dB 65-75

Záruka na stroj v letech 2

Záruka na řezací nože v letech 3

Rozměry zařízení v mm (V x Š x H) 390 x 340 x 246

Hmotnost zařízení v kg 5,6

Počet v hromadném balení 2

Olej
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