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Karta katalogowa produktu:

 

Fellowes niszczarka AutoMax 200C - zapytaj o dodatkową gwarancję
Przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w małym biurze.
Niszczy automatycznie do 200 kartek oraz do 10 kartek w trybie
podajnika ręcznego.
Niszczy dokumenty na ścinki 4x38 mm zapewniając poziom
bezpieczeństwa P-4.
Szerokość szczeliny wejściowej 230mm
Niszczy 200 kartek w zaledwie 5 minut, czas pracy ciągłej 12 minut.
Kosz o pojemności 32 litrów.
Cechy unikalne:
System Accufeed zapewnia bezproblemowe niszczenie w trybie
automatycznym dokumentów spiętych w rogu zszywkami lub
spinaczami (o grubości do 20 kartek), na papierze błyszczącym,
dwustronnych wydruków lub zgniecionych dokumentów. Dodatkowo
niszczarka w trybie podajnika ręcznego może niszczyć płyty CD/DVD,
karty kredytowe, korespondencję reklamową w kopertach oraz
dokumenty wielokrotnie złożonych.
Prosta w obsłudze – wystarczy włożyć dokumenty do podajnika, włączyć
przycisk niszczenia i można wrócić do swoich obowiązków – resztę
wykona niszczarka za Ciebie.
Bardzo duża wydajność - niszczy automatycznie do 200 kartek.
Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred, idealna do użytku w
pomieszczeniach współdzielonych.
Brak uciążliwych zacięć dzięki systemowi AutoReverse - w przypadku
zacięcia dokumentów niszczarka wstępnie wycofa dokumenty.
Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się
automatycznie, gdy nie jest używane.
Intuicyjny system obsługi - panel z diodami informującymi o
przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
oraz blokadzie dokumentów.
Obudowa na kółkach ułatwia przesuwanie urządzenia.

Cena 1 905,27 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 275746
Numer dostawcy 5901819007783-4653601
Numer Celcen 13-01847
Kod kreskowy
Nazwa produktu Fellowes niszczarka AutoMax 200C - zapytaj o dodatkową gwarancję
Opis Przeznaczona dla grupy 1-3 użytkowników w małym biurze.; Niszczy automatycznie do 200

kartek oraz do 10 kartek w trybie podajnika ręcznego.; Niszczy dokumenty na ścinki 4x38 mm
zapewniając poziom bezpieczeństwa P-4.; Szerokość szczeliny wejściowej 230mm; Niszczy 200
kartek w zaledwie 5 minut, czas pracy ciągłej 12 minut.; Kosz o pojemności 32 litrów.; Cechy
unikalne:; System Accufeed zapewnia bezproblemowe niszczenie w trybie automatycznym
dokumentów spiętych w rogu zszywkami lub spinaczami (o grubości do 20 kartek), na papierze
błyszczącym, dwustronnych wydruków lub zgniecionych dokumentów. Dodatkowo niszczarka w
trybie podajnika ręcznego może niszczyć płyty CD/DVD, karty kredytowe, korespondencję
reklamową w kopertach oraz dokumenty wielokrotnie złożonych.; Prosta w obsłudze – wystarczy
włożyć dokumenty do podajnika, włączyć przycisk niszczenia i można wrócić do swoich
obowiązków – resztę wykona niszczarka za Ciebie.; Bardzo duża wydajność - niszczy
automatycznie do 200 kartek.; Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred, idealna do
użytku w pomieszczeniach współdzielonych.; Brak uciążliwych zacięć dzięki systemowi
AutoReverse - w przypadku zacięcia dokumentów niszczarka wstępnie wycofa dokumenty.;
Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest
używane.; Intuicyjny system obsługi - panel z diodami informującymi o przepełnieniu i wyjętym
koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego oraz blokadzie dokumentów.; Obudowa na
kółkach ułatwia przesuwanie urządzenia.

Kategoria Niszczarka osobista
Marka FELLOWES
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Fellowes niszczarka AutoMax 200C - zapytaj o dodatkową gwarancję
Produkt Niszczarka osobista
Niszczenie zszywek i małych spinaczy Tak
Wielkość cząsteczek/pasków mm 4 x 38
Szerokość szczeliny wejściowej mm 230
Niszczy jednorazowo 200 kartek (70g)
Obudowa na kółkach Tak
Poziom zabezpieczenie niszczonych
dokumentów

P-4

Niszczenie kart plastikowych Tak
Niszczarka cd Tak
Poziom głośności db 65
Ilość użytkowników 03 I
Pojemność kosza l 32
Waga kg 14,4
Więcej informacji Www.fellowes.pl
Rodzaj cięcia ścinki
Wymiary [szer. x wys. x gł.] mm 540x345x515
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Ilość lat gwarancji 1
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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