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HSM Pure 420 - 4,5 x 30 mm

Parametry techniczne
Zasilanie
230V/50Hz
Rodzaj cięcia
Cięcie kawałków
Szerokość cięcia
4,5 mm
Długość ścinka
30 mm
Stopień bezpieczeństwa
P-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

13 - 15
Pobór mocy silnika
500 W
Szerokość szczeliny wejściowej
240 mm
Pojemność kosza
35 l
Szerokość
39,7 cm
Głębokość
29,3 cm
Wysokość
62,1 cm
Waga
20,5 kg
Niszczone materiały
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD

Opis

Niszczarka dokumentów HSM Pure 420
Zaprojektowana do codziennego użytku w biurze. Jest cicha i posiada mocny silnik, który pozwala
niszczyć większe ilości dokumentów łatwo i pewnie również w trybie pracy ciągłej.

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują
bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz
zapewniają długotrwałą eksploatację.

Mocny silnik zapewnia nieprzerwaną pracę co gwarantuje dużą wydajność cięcia.

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką
wydajność.

Inteligentny system zarządzania energią oszczędza energię poprzez szybkie przejście w tryb
uśpienia oraz automatyczne wyłączenie urządzenia kiedy jest ono nieużywane.

Bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze. Najmniejszy nacisk na osłonę bezpieczeństwa
zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje urządzenie.

Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu
niszczenia.

Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.

Oddzielny worek na ścinki do segregacji zniszczonego materiału umożliwia właściwą separację
odpadów powstałych po niszczeniu różnych nośników danych.

Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy, tak ważny dla
użytkowników.

Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.

Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie
urządzenia.

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Elegancka biel sprawia, że nowoczesne wzornictwo niszczarki staje się ponadczasowe.

Parametry "HSM Pure 420 - 4,5 x 30 mm"
Numer zamówienia:
EAN:
Obszar zastosowania:
Rodzaj cięcia:
Szerokość cięcia:
Długość ścinka:
Stopień bezpieczeństwa(DIN 66399, ISO/IEC 21964):
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:
Szybkość cięcia:
Wydajność paper:
Pobór mocy silnika:
Napięcie / częstotliwość:
Szerokość szczeliny wejściowej:
Pojemność kosza:
Poziom głośności (bieg jałowy):
Szerokość x głębokość x wysokość:
Waga:
Kolor:
Niszczone materiały:
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2343111
4026631054225
Biuro
cięcie kawałków
4,5 mm
30 mm
E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
13 - 15
65 mm/s
25 kg/h
500 W
230 V / 50 Hz
240 mm
35 l
ca. 56 dB(A)
397 x 293 x 621 mm
20,5 kg
biały
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD

