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13
lap

Íróasztali iratmegsemmisítő
professzionális kezelési komforttal
Praktikus hulladéktároló áttetsző
oldalablakkal

22 cm

P-2 biztonsági fokozat 4 mm-es csíkravágás
Lapszám*: 11-13 I 9-11
P-4 biztonsági fokozat 3 x 25 mm apróra vágás
Lapszám*: 6-7 I 5-6
P-5 biztonsági fokozat 2 x 15 mm apróra vágás
Lapszám*: 4-5 I 3-4

* Papier DIN A4, 70 g/m2 I Papier 80 g/m2

Termékleírás

Technikai adatok:
A hulladéktároló kapacitása 20 l
Áram

230 V / 50 Hz

Teljesítmény

Méret
Súly
ID-No.

150-Watt

váltóáramú

motor

Fotocellával egybeépített start/stop automatika. Többfunkciós kapcsoló. Stand-by /
stop (kikapcsolás) / hátramenet. Működéskijelző. Benyúlás elleni védelem a
bemeneti nyíláson - egy átlátszó csapófedél, mint biztonsági elem. A tűzőkapocsbizos, edzett acélból készült késpárra élettartam garancia van. Különlegesen
csendes motor. Kétfokozatú motorbiztosítás. Masszív, zárt meghajtás. Kiváló
minőségű fából készült tartószekrény. Kiemelhető hulladéktároló átlátszó
műanyagablakkal, melyen keresztűl a telítettség jól látható. Automatikus leállás
egy mágneskapcsoló segítségével a hulladéktároló kiemelésekor (Cross Cut).
Szállítható csíkravágó, vagy apróra vágó (Cross Cut) változatban.

537 x 345 x 220 mm (H x B x T)
10,5 kg / 11,5 kg (Cross Cut)
11223002

GS certificate-No. DP 10031
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Jellemzők:

Edzett acélból készült késpár

Biztonsági fedél

Többfunkciós kapcsoló

Tűzőkapocs-biztos, edzett acélból készült
késpár élettartam garanciával.

Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson
a véletlen benyúlás ellen, az ujjak vagy a
nyakkendők, láncok védelmében.

A gép egyszerűen kezelhető a többfunkciós
kapcsoló: előremenet / stop (kikapcsolás) /
hátramenet segítségével.

Hulladéktároló
oldalablakkal,
melyen
keresztül
a
telítettség jól látható és automatikus leállás
a hulladéktároló eltávolításakor (Cross
Cut).

A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk.
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