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13
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Irodai iratmegsemmisítő két különálló
vágóművel a CD-k/DVD-k
megsemmisítésére és két hulladéktartály a
hulladék egyszerű szétválasztására

22 cm

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

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

Technikai adatok
A hulladéktároló kapacitása 20 l
Áram

230 V / 50 Hz

Teljesítmény 150-Wattos váltóáramú motor

Méret
Súly
ID-No.

Termékleírás
Két külön adagoló nyílás a két vágófejhez, papír és CD-k/DVD-k
megsemmisítésére. A két hulladéktárolóval lehetséges a hulladék egyszerű
szétválasztása. Külön fotocella a start/stop automatikához. Többfunkciós kapcsoló
(stand-by / stop (kikapcsolás) / hátramenet). Az üzemkész állapot kijelzése.
Biztonsági csapófedél a bemeneti nyíláson a véletlen benyúlás ellen. Tűzőkapocsbiztos, edzett acélból készült vágókéspár élettartam garanciával. különösen halk,
energiatakarékos váltó áramú motor. Robosztus, zárt hajtómű. Kiváló minőségű
alsószekrény. Kiemelhető hulladéktároló oldalán egy ablakkal, melyen keresztül a
telítettség jól látható. 20 literes térfogat. Külön tartály a CD-k/DVD-k és hitelkártyák
számára. Automatikus lekapcsolás egy mágneskapcsoló segítségével, ha a fejet
a hulladéktárolóról leemelik (Cross Cut). Kapható csíkra, vagy apróra vágó
változatban. (Cross Cut).

537 x 345 x 220 mm (H x B x T)
12,5 kg / 13,0 kg (Cross Cut)
11227001
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Edzett acélból készült késpár

Biztonsági fedél

Elkülönített vágómű CD-k/DVD-k számára

Tűzőkapocs-biztos, edzett acélból készült
késpár élettartam garanciával.

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

Külön bedobó nyílás a CD-k/DVD-k
számára, fotocella az automatikus start/
stophoz.

Többfunkciós kapcsoló

Hulladéktároló

A készülék egyszerűen kezelhető a
többfunkciós kapcsolóval: stand-by /stop
(kikapcsolás) / hátramenet.

Oldalablak a telítettség jelzésére és külön
hulladéktároló a CD-k/DVD-k egyszerű
elkülönítésére.

A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk. 03/2013
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