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Karta katalogowa produktu:

 

Fellowes niszczarka 62MC
62MC to niewielkich rozmiarów niszczarka osobista do użytku w małym
biurze dla 1 osoby:
Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g) na mikrościnki 3x10 mm
Poziom zabezpieczeń niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-3
Niszczy dokumenty z zszywkami i karty kredytowe
Szerokość wejścia 229 mm
Mechaniczny start/stop
Wyjmowany kosz o pojemności 19 litrów
Obudowa na kółkach
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące
Cechy unikalne:
Wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów - niszczy
kartkę A4 na ponad 2000 ścinków - idealna do dokumentów
zawierających poufne dane
Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu
uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
Może niszczyć bez przerwy przez 7 minut
Okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan zapełnienia kosza

Cena 707,25 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 275744
Numer dostawcy 5901819007783-4685201
Numer Celcen 13-01845
Kod kreskowy
Nazwa produktu Fellowes niszczarka 62MC
Opis 62MC to niewielkich rozmiarów niszczarka osobista do użytku w małym biurze dla 1 osoby:;

Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g) na mikrościnki 3x10 mm; Poziom zabezpieczeń
niszczonego papieru P-4, kart kredytowych T-3; Niszczy dokumenty z zszywkami i karty
kredytowe; Szerokość wejścia 229 mm; Mechaniczny start/stop; Wyjmowany kosz o pojemności
19 litrów; Obudowa na kółkach; Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące;
Cechy unikalne:; Wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych dokumentów - niszczy kartkę A4 na
ponad 2000 ścinków - idealna do dokumentów zawierających poufne dane; Bezpieczna - blokada
Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta;
Może niszczyć bez przerwy przez 7 minut; Okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan
zapełnienia kosza

Kategoria Niszczarka osobista
Marka FELLOWES
 

Cecha
Produkt Niszczarka osobista
Pojemność kosza l 19
Niszczy jednorazowo 10 kartek
Waga kg 9,3
Niszczy dokumenty ze zszywkami Tak
Niszczy dokumenty z małymi spinaczami Nie
Poziom głośności db 70
Wymiary [szer. x wys. x gł.] mm 476x348x265
Obudowa na kółkach Nie
Niszczenie kart plastikowych Tak
Rozmiar cięcia mm 3x10
Poziom zabezpieczenie niszczonych P-4
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Fellowes niszczarka 62MC
dokumentów
Ilość użytkowników 1
Więcej informacji Www.fellowes.pl
Niszczarka cd Nie
Rodzaj cięcia Mikrościnki
Szerokość szczeliny wejściowej mm 229
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Ilość lat gwarancji 1
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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