Banpost Serwis sp.z.o.o.
40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
Tel. (32) 352 04 70
Fax. (32) 352 04 70
http://www.banpost.com.pl/oferta/95-hsm-powerline-4502-39-x-40-mm.html

HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 mm

Parametry techniczne
Zasilanie
400V/50Hz
Rodzaj cięcia
Cięcie kawałków
Szerokość cięcia
3,9 mm
Długość ścinka
40 mm
Stopień bezpieczeństwa
P-4
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²

65 - 70
Szerokość szczeliny wejściowej
443 mm
Pojemność kosza
290 l
Waga
220 kg
Niszczone materiały
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Zgniecony papier, Dyskietka,
Wydruki komputerowe

Opis

Wysokowydajne niszczarka dokumentów HSM Powerline 450.2
Mocna i trwała. Ta duża niszczarka dokumentów zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach lub
jako centralny punkt niszczenia dokumentów w biurze. Bez problemu niszczy wszystkie nośniki
danych, przeznaczona dla grup złożonych z maksymalnie z 15 osób.

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

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację!

Mocny silnik gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.

Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe
działanie maszyny.

Aktywacja wyłącznika powoduje natychmiastowe wyłączenie urządzenia.

Bezproblemowe opróżnianie jest możliwe dzięki wyciąganemu wózkowi z workiem na ścinki
wielokrotnego użytku.

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

Panel sterowania z diodami LED wskazuje stan pracy niszczarki danych.

Praktyczny składany blat, stanowiący element niszczarki dokumentów, może służyć do

przechowywania stosów papieru lub formularzy ciągłych.

Zakładamy że Klient może chcieć używać urządzenie w różnych miejscach – dzięki kółkom można
je w łatwy i wygodny sposób przemieszczać!

Parametry "HSM Powerline 450.2 - 3,9 x 40 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:
Moc napędu:
Napięcie / częstotliwość:
Szerokość szczeliny wejściowej:
Pojemność kosza:
Poziom głośności (bieg jałowy):
Waga:
Kolor:
Niszczone materiały:
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1503154
4026631043786
Piętro biurowe / archiwum
cięcie kawałków
3,9 mm
40 mm
E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
65 - 70
210 mm/s
205 kg/h
3 kW
400 V / 50 Hz
443 mm
290 l
ca. 58 dB(A)
220 kg
jasnoszary
Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD, Zgniecony papier, Dyskietka,
Wydruki komputerowe

