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Technikai adatok

A hulladéktároló kapacitása 50 l (szekrény)

35 l (tartály)

Áram 230 V / 50 Hz 

Teljesítmény 390-Watt-os váltóáramú motor

Termékleírás

Komfortos és nagy teljesítményű 
iratmegsemmisítő SSC – smart kontrollal a 
torlódásmentes megsemmisítés érdekében

P-2-es biztonsági fokozat 4 mm-es csíkra vágás

Lapszám*: 19-21  I  16-18

P-4-es biztonsági fokozat 4 x 40 mm apróra vágás

Lapszám*: 13-15  I  11-13

P-5-ös biztonsági fokozat 2 x 15 mm apróra vágás

Lapszám*: 10-12  I  8-10

P-6-os biztonsági fokozat 0,8 x 12 mm finomra  ̀vágás

Lapszám*: 4-6  I  3-5

P-7-es biztonsági fokozat 0,8 x 5 mm szuper finomra  ̀vágás

Lapszám*: 4-5  I  3-4

SPS-biztonsági rendszer (Safety Protection System): szabadalmaztatott, 
elektronikusan ellenőrzött biztonsági csapófedél a bevezető nyíláson, mint 
kiegészítő biztonsági elem, multifunkciós EASY-SWITCH kapcsoló beépített szín 
és fény kezelőelemekkel; hátramenet automatika, automatikus lekapcsolással (a 
dugulás elkerülésére) automatikus leállás, ha a hulladéktároló megtelt; 
elektronikus ajtóbiztosítás mágneskapcsolóval, kétfokozatú motorbiztosítás,  zéró 
energia fogyasztás, 30 perc után teljes lekapcsolás az elektromos hálózatról. 
Fotocellás start/stop automatika. SSC – smart shred control: egy smiley jel az 
EASY-SWITCH kapcsolón az aktuális kapacitás-kihasználást mutatja a aprítás 
során. A tűzőkapocs-bizos, edzett acélból készült késpárra élettartam garancia 
van. (A tűző és gem kapcsot a 0,8 x 12 mm-es finomra vágó és a 0,8 x 5 mm-es 
szuper finomra vágó változatnál el kell távolítani a papír megsemmisítése előtt. 
Garancia: 2 év). Csendes, erős váltóáramú motor. Robosztus, zárt  hajtómű . 
Kiváló minőségű, görgőkkel mozgatható alsószekrény. Praktikus, ütésálló 
műanyagból készült hulladéktartály, melyet lehet önmagában, vagy 
egyszerhasználatos műanyagzsákkal használni. 

* Papier DIN A4, 70 g/m2   I  Papier 80 g/m2

max.

lap

Méret 635 x 395 x 291 mm (H x B x T)

Súly      21 kg 
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Edzett acélból készült késpár
Tűzőkapocs-biztos, edzett acélból 
készült késpár élettartam garanciával, 
rendeltetés szerű használat mellett.

EASY-SWITCH

Magas kezelői komfort, inteligens vezérlés a 
multifunkciós EASY-SWITCH kapcsolóval, 
mely szín és fény szimbólumokkal ellátott.

Szabadalmaztatott csapófedél
Különlegesen biztonságos: elektronikusan 
ellenőrzött, átlátszó csapófedél a bevezető 
nyíláson a véletlen benyúlás ellen, az ujjak 
vagy a nyakkendők, láncok védelmében.

Hulladéktartály
A környezetbarát hulladéktartályt 
kényelmesen és tisztán el lehet 
távolítani. Használható magában, vagy 
egyszerhasználatos műanyagzsákkal 
kibélelve.

Automatika-funkciók
Kipróbált és megbízható vezérlő 
elektronika különböző automata 
funkciókkal, energiatakarékos üzemmód: 
zéró energia fogyasztás.

SSC – SMART vágási kontroll
Az aprítás szórakoztató - különösen, ha 
torlódásmentes. Az SSC funkció smiley 
jele zölden világít a biztonságos 
tartományban és villogni kezd, ha a gép a 
kapacitási határát már csaknem eléri.




