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Niszczarka HSM SECURIO P44i
- 5,8 mm
Cena

13 616,10 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

000000000001871121

Opis produktu
Niszczarka HSM SECURIO P44i - 5,8 mm
Najbardziej zaawansowana niszczarka dokumentów serii HSM SECURIO wykorzystująca system IntelligentDrive z dotykowym
wyświetlaczem. Ta niezwykle duża i mocna niszczarka z pojemnikiem na ścinki o pojemności 205 l w niezawodny sposób
przetwarza duże ilości papieru, dzięki czemu jest idealna do użytkowania przez kilkunastoosobowy dział.
Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie
przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
Innowacyjny system napędu oraz sterowania IntelligentDrive oferuje 3 tryby pracy: cichy, normalny oraz wydajny – by
niszczenie danych było efektywne i wygodne.
Intuicyjna obsługa oraz nawigacja menu poprzez wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz.
Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
Duża oszczędność energii dzięki trybowi stand-by oraz automatycznemu wyłączaniu urządzenia.
Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży,
odpowiednio reagując.
Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
Urządzenie mobilne na kółkach.
Wygodne wyciąganie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
Funkcja blokady urządzenia zapobiega nieuprawnionemu użyciu.
Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
Niszczony materiał: papier, spinacze, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki, pendrive

Poziom bezpieczeństwa (DIN 66399): P2, O2, T2, E2

Rodzaj cięcia: cięcie na paski

Szerokość cięcia : 5,8 mm

długość ścinka: mm

Wydajność cięcia (80g/m²) - 77-79 arkuszy
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Szerokość szczeliny wejściowej - 400 mm

Pojemność kosza - 205 l

Szybkość cięcia - 85 mm/s

Poziom głośności (bieg jałowy) - 55 dB

Moc silnika - 1900 W

Napięcie - 230 V

Częstotliwość - 50 Hz

Głębokość - 592 mm

Szerokość - 700 mm

Wysokość - 1105 mm

Waga urządzenia - 105 kg

Kolor - BIAŁY
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