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Nagy teljesítményű, 
automatikus lapadagolóval 
rendelkező 
iratmegsemmisítő 
irodáknak, vagy irodák 
központi használatára. 
Kényelmes, automatikus 
megsemmisítés, akár 350 
lapig. Külön CD és DVD 
vágóegység és tartó.

A papírok kézi adagolásának kiküszöbölésével más feladatokat is elvégezhet, amíg az 
iratmegsemmisítő dolgozik. Innovatív, automatikus adagolórendszer a papírkötegek automatikus 
felaprításához, akár 350 papírlaphoz (A4, 80 g / m2). Egyszerre akár 6 lap kézi adagolása (220 
mm-es adagolónyílás). Kényelmes kezelőpanel LED-ekkel a működési állapot jelzésére és 
nyomógombokkal az előre / stop / hátra funkcióhoz. Automatikus indítás és leállítás fotocella 
segítségével. A papírkamra zárható fedele szabadon választható, 4 számjegyű programozható 
PIN-kód-zárral védi az érzékeny információkat az automatikus adagolás aprításakor. Az 
energiaellátás automatikus lekapcsolása az EcoMode-ban. Csendes, nagy teljesítményű és 
energiatakarékos motor. Külön vágóegység CD-k, DVD-k és műanyag kártyákhoz. A biztonságos 
üzemeltetést egy átfogó biztonsági csomag biztosítja. Elegáns szemeteskosár, elöl leszerelhető, 
nagy ablakai mutatják a töltési szintet. Magas, 53 liter hulladéktartály. Automatikus leállítás, ha a 
tartály megtelt. A CD-k, DVD-k, műanyag kártyák második tartálya lehetővé teszi a hulladék 
szétválasztását. A helyváltoztatást mobil görgők teszik lehetővé.

TECHNIKAI ADATOK
Biztonsági szint 
P-4 
vágási 
teljesítmény*: 
hulladék tároló 
áram: 
motor teljesítmény 
méretek

súly

4 x 10 mm apróra 
vágás

6 | 5 (auto feed: 350)
53 liter (tartály)
230 V / 50 Hz** 
200 Watt
705 x 470 x 380 mm 
(M x Sz x H) 
17.5 kg

*

 A4 papír 70 g/m2  I 80 g/m2 (kézi adagolásnál)

** más feszültségen is üzemeltethető

A technikai adatok változtatásának jogát fenntartjuk.10/2019
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 LED kijelzők
Könnyű kezelés az előre / stop / 
hátra nyomógombokkal. A LED-ek 
az aprító működési állapotát jelzik.

Automatikus adagolás
Akár 350 lapos papírkötegek is 
behelyezhetők az innovatív 
automatikus adagolórendszer 
adagoló rekeszébe az 
automatikus aprításhoz.

Hulladéktároló
Az ablak megmutatja a 
töltöttségi szint. Automatikus 
leállítás, ha a tartály megtelt,  
vagy a vágófejet a tartályról 
eltávolítják.

CD-k/DVD-k
Külön bemeneti nyílás CD / DVD-k 
vagy műanyag kártyák 
aprításához speciális vágófejjel. 
Egy külön tartály lehetővé teszi a 
hulladék szétválasztását.

Zárható adagoló
Zárási funkció a titkos információk 
biztonságának megőrzése 
érdekében az automatikus aprítási 
eljárás során. Egyszerűen töltsön 
be egy papírköteget, csukja le a 
fedelet, írja be a kódot, és akár el is 
mehet, miközben a gép az egész 
köteget feldarabolja.

Fékezhető görgők
Az iratmegsemmisítő négy 
forgó görgőre van felszerelve 
(kettő fékkel is rendelkezik), 
amelyek a gép 
mozgathatóságát biztosítják.




