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Niszczarka HSM Securio C18
ścinki 3,9 x 30 mm
Cena brutto

1 727,00 zł

Cena netto

1 404,07 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1913111

Kod EAN

4026631056762

Producent

HSM

Opis produktu
Niszczarka HSM Securio C18 ścinki 3,9 x 30 mm

Stopień bezpieczeństwa według normy DIN66399
P-4 / T-4 / E-3 / F-1

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych w użytkowaniu domowym oraz małych biurach.
Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia. Cichą pracę
niszczarki uzyskano dzięki optymalnemu dopasowaniu działania wszystkich elementów mechanizmu tnącego i napędu oraz dzięki zamkniętej przekładni. Wielofunkcyjny
przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia. Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu podawania
papieru. Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
Duże bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje podnoszona osłona bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny, a po
naciśnięciu na nią automatycznie wyłącza niszczarkę.
Poziom napełnienia pojemnika można zawsze sprawdzić przez otwór inspekcyjny i opróżnić go we właściwym czasie. Pojemnik daje się łatwo wyciągnąć i opróżnić.
Gdy niszczarka znajduje się w trybie stand-by, pobiera minimalną ilość prądu, za co odpowiada system zarządzania energią EMCS.
Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.
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Rozmiar cięcia w mm – 3,9 X 30
Szerokość wejścia - 230 mm
Wydajność cięcia w kartkach 70 g/m2 - 10 do 11
Wydajność cięcia w kartkach 80 g/m2 - 8 do 9
Cięte materiały : kartki , spinacze , karty kredytowe ,
dożywotnia gwarancja na noże tnące
Cicha praca urządzenia
Aktywny system bezpieczeństwa
Jednoelementowe stalowe wałki tnące
Szybkość cięcia

50 mm/s

Poziom głośności (bieg jałowy / pełne obciążenie )

Tryb pracy
Czas pracy
Czas przestoju
pojemność kosza 25 l
gwarancja 36 miesięcy
Waga 5,2 kg .

Wymiary : szer. x gł. x wys.: 365 x 280 x 542 mm
Kolor : biały
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55 / 58 dB

krótkotrwała
7 min
16 min

