Dane aktualne na dzień: 25-05-2022 12:21

Link do produktu: https://www.niszczarkionline.pl/niszczarka-dyskow-hsm-powerline-hds-230-p-572.html

Niszczarka dysków HSM
Powerline HDS 230
Cena brutto

169 740,00 zł

Cena netto

138 000,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1777114

Kod EAN

4026631044325

Producent

HSM

Opis produktu
Niszczarka dysków HSM Powerline HDS 230 system dwustopniowy, ścinki 11,5 x 26
Stopień bezpieczeństwa według normy DIN66399
H-5 / E-2 / T-3 / O-2

Niszczarka dysków twardych HSM Powerline HDS 230 niszczy cyfrowe i magnetyczne nośniki danych na bardzo
małe ścinki, w 100% uniemożliwiając ich późniejszy odczyt. Niezawodnie, wydajnie, zgodnie ze sztuką ochrony
danych.

Klasa ochrony 2 stopień bezpieczeństwa 5 nośniki danych z tajnymi informacjami o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia
osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji, np. patenty, dokumentacja konstrukcyjna, dokumenty strategiczne, analizy
konkurencji, dokumenty procesowe. Spełnia wymagania RODO ustawy o ochronie danych osobowych
Wysokowydajna niszczarka danych do niszczenia dysków twardych z magnetycznymi nośnikami danych, dyski SSD, , taśm
magnetycznych (DLT, Ultrium, LTOs), optycznych nośników danych (CD, DVD, Blu-ray), kart kredytowych i plastikowych, pamięci USB
oraz typu flash, telefonów komórkowych,palmtopów, tabletów, kart pamięci w cyfrowych aparatach fotograficznych.
Materiały najwyższej jakości oraz maraka "Made in Germany" gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat
Hartowane wałki tnące z litej stali
Rozładunek zniszczonego materiału poprzez przenośnik taśmowy, pasujący do wszystkich popularnych typów koszy
Bardzo prosta w obsłudze dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterującemu.
Automatyczny stop oraz automatyczne cofanie w przypadku zacięcia.
Trwałe, jednoelementowe, hartowane stalowe wałki tnące oraz mocny, wytrzymały układ przeniesienia napędu przeznaczony do długiej
pracy.
Mała powierzchnia posadowienia maszyny, duża mobilność urządzenia dzieki zainstalowanym kółkom.
Wysoka wydajność godzinowa oraz energooszczędny silnik przystosowany do ciągłej pracy zgodny ze IEC 600034 30
szerokość cięcia : 11,5 x 26 (
Wydajność: 1 dysk twardy na cykl pracy maks 200szt./h
rodzaj urządzenia: dwustopniowe
Napięcie : 3 x 400V
Częstotliwość: 50 Hz
Poziom głośności ( bieg jałowy): 57 dB
gwarancja 12 miesiące
Waga 1260 kg.
Wymiary :gł. x szer. x wys. : 3058 x 1040 x 1696 mm
Wymiary otworu załadowczego:(szer. x gł. x wys.: 150 x 222 x 38 mm
Kolor : jasno szary
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Transport:: Koszt transportu ustalany indywidualnie
Instalacja :: Koszt instalacji i szkolenia (+ 1 340,70 zł )
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