
62MC

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista do użytku w małym biurze dla 1 osoby

Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g) na mikrościnki 3x10 mm●

Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-3●

Niszczy dokumenty z zszywkami i karty kredytowe●

Szerokość wejścia 229 mm●

Mechaniczny start/stop●

Wyjmowany kosz o pojemności 19 litrów●

Obudowa na kółkach●

Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące●

CECHY UNIKALNE:

Wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów - niszczy kartkę A4 na ponad●

2000 ścinków - idealna do dokumentów zawierających poufne dane
Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np.●

przez dzieci lub zwierzęta
Może niszczyć bez przerwy przez 7 minut●

Okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan zapełnienia kosza●

Nr kat. Model Op. jedn. Cena

4685201 62MC 1 982,77 zł brutto
799,00 zł netto

Parametry techniczne

Miejsce użytkowania Małe biuro

Ilość kartek niszczonych jednorazowo
(A4/70g) 10

Rozmiar cięcia 3 x 10

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty P4

Poziom bezpieczeństwa DIN karty T3

Szerokość szczeliny wejściowej w mm 229

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min 2,74

Cykl pracy w minutach 7 on / 60 off

Niszczy zszywki

Niszczy małe spinacze biurowe -

Niszczy karty kredytowe

Niszczy płyty CD/DVD -

Osobne noże/szczelina w głowicy do
niszczenia płyt -

Osobny kosz na płyty CD -

100% Jam Proof -

Jam Blocker -

Jam Guard -

SafeSense -

SafetyLock

Silentshred -

SmartLock -

Energy Savings System -
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Sleep Mode -

Auto-Oil -

Auto Reverse -

Pojemność kosza w litrach 19

Obudowa na kółkach

Półka na drzwiach do przechowywania
worków/oleju -

Miarka ilości kartek -

Podnoszona głowica -

Start/stop Mechaniczny

Funkcja cofania

Automatyczne zatrzymanie pracy przy
wyjętym koszu

Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym
koszu -

Pełny kosz - dioda -

Otwarte drzwi - dioda

Automatyczne zatrzymanie pracy przy
zacięciu

Automatyczne zatrzymanie pracy przy
zacięciu-dioda

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie termiczne-dioda

Poziom głośności w dB w trakcie pracy 65-70

Gwarancja na urządzenie w latach 2

Gwarancja na noże tnące w latach 5

Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł) 476 x 348 x 265

Waga urządzenia w kg 9,3

Ilość w opakowaniu zbiorczym 1

Wymaga konserwacji olejem

Nr katalogowy 4685201


