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Karta katalogowa produktu:

 

Fellowes niszczarka 225i
Niszczarka profesjonalna do biura dla 5+ osób z systemem 100% Jam
Proof
Niszczy jednorazowo 20 kartek (70g) na paski 5,8 mm, P-2/T-2/O-1
Niszczy dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe
i płyty CD/DVD
Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów
Obudowa na kółkach z blokadą
Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam
Proof - elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonych kartek
Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego
pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub
zwierzęta
Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
Energooszczędna dzięki funkcji Energy Savings System, która wyłącza
urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i redukuje aż do
70% zużycie energii
Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepełnieniu i wyjętym
koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
Ekologiczna - osobny kosz na zniszczone nośniki umożliwia segregację
odpadów
Wytrzymała - silnik indukcyjny przystosowany do pracy ciągłej

Cena 2 249,67 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 275743
Numer dostawcy 5901819007783-4623001
Numer Celcen 13-01844
Kod kreskowy
Nazwa produktu Fellowes niszczarka 225i
Opis Niszczarka profesjonalna do biura dla 5+ osób z systemem 100% Jam Proof; Niszczy

jednorazowo 20 kartek (70g) na paski 5,8 mm, P-2/T-2/O-1; Niszczy dokumenty ze zszywkami i
małymi spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD; Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm;
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania; Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów; Obudowa na
kółkach z blokadą; Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof -
elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonych kartek; Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika
SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi
lub zwierzęta; Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred; Energooszczędna dzięki funkcji
Energy Savings System, która wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i
redukuje aż do 70% zużycie energii; Intuicyjny system obsługi - diody informujące o
przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego; Ekologiczna - osobny
kosz na zniszczone nośniki umożliwia segregację odpadów; Wytrzymała - silnik indukcyjny
przystosowany do pracy ciągłej

Kategoria Niszczarka osobista
Marka FELLOWES
 

Cecha
Produkt Niszczarka osobista
Cechy dodatkowe niszczarki Automatyczne zatrzymanie pracy przy zacięciu-dioda
Rodzaj cięcia Paski
Poziom głośności db 65 - 70
Poziom zabezpieczenie niszczonych
dokumentów

P-2

Obudowa na kółkach Tak
Niszczenie na drobne kawałki Tak
Niszczenie kart plastikowych Tak
Rozmiar cięcia mm 5,8
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Fellowes niszczarka 225i
Niszczenie zszywek i małych spinaczy Tak
Ilość użytkowników Powyżej 5
Niszczarka cd Tak
Niszczy jednorazowo 20 kartek (70g)
Szerokość szczeliny wejściowej mm 240
Waga kg 33,7
Wymiary [szer. x wys. x gł.] mm 454x785x435
Pojemność kosza l 60
Więcej informacji Www.fellowes.pl
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Ilość lat gwarancji 1
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DMD Biuro
Al. Sikorskiego 2/7
35-304 Rzeszów

NIP: 813-352-29-60
REGON: 180266333
+48 17 853 00 98

http://www.tcpdf.org

