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Profesionální skartovací stroj do kanceláře pro 10+ osob se systémem 100% Jam Proof

Skartovací kapacita do 24 listů současně, řeže na částice 4 x 38 mm●

Bezpečnostní stupeň: papir P4, kreditní karty T4, CD/DVD O-1●

Skartuje dokumenty jak se svorkami, tak s malými sponkami, kreditní karty, CD●

Šíře vstupu 240 mm●

Elektronický start/stop, funkce zpětného chodu●

Vyjímatelný koš o objemu 83 litrů●

Kryt na kolečkách s blokací●

Záruka na stroj: 2 roky, záruka na řezací válce 20 let!●

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

100% Jam Proof - ochrana před zaseknutím papíru●

Senzor bezpečnosti SAFE SENSE – při doteku rukou na kryt se stroj automaticky zastaví●

Tichý díky použití technologie SilentShred●

Energy Savings System - funkce úspory energie vypíná zařízení po 2 min od ukončení●

skartování
Intuitivní systém obsluhy - diody informující o přeplnění a vyjmutém koši●

Oddělený otvor pro skartaci kreditních karet a CD●

Motor určen k nepřetržité práci●

 

Katalogové číslo Model Množství

4632001 325Ci 1

Technické parametry

Místo použití velká kancelář

Skartovací kapacita listů současně(A4/70 g) 22-24

Rozměr řezu v mm 4 x 38

Bezpečnostní stupeň DIN dokumenty P4

Bezpečnostní stupeň DIN karty T4

Bezpečnostní stupeň DIN CD O-1

Šíře vstupu v mm 240

Střední rychlost skartování v metrech za
minutu 5

Cyklus práce v minutách ∞

Skartuje svorky

Skartuje malé sponky

Skartuje kreditní karty

Skartuje CD/DV

Zvláštní nože na ničení CD
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Zvláštní koš na CD -

100% Jam Proof

Jam Blocker -

Jam Guard -

SafeSense

SafetyLock -

Silentshred

SmartLock -

Energy Savings System

Sleep Mode -

Auto-Oil -

AutoReverse -

Kapacita koše v litrech 83

Kryt na kolečkách

Polička na dveřích pro uschovávání
sáčků/oleje -

Měrka počtu listů -

Zvedněte hlavu -

Start/stop fotobuňka

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 60-64

Záruka na stroj v letech 2

Záruka na řezací nože v letech 20

Rozměry zařízení v mm (V x Š x H) 880 x 510 x 460

Hmotnost zařízení v kg 40

Počet v hromadném balení 1

Olej

Sáčky 36056

Katalogové číslo 4632001


