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Karta katalogowa produktu:

 

Niszczarka automatyczna REXEL Auto+ 60X, konfetti, P-3, 60 kart., 15l, karty
kredytowe, czarna

98% mniej czasu poświęcanego na niszczenie dokumentów - oszczędzaj
czas i pieniądze z niszczarkami Auto Feed
Osobista niszczarka Auto+ 60X niszczy automatycznie do 60 kartek (80
g/m2) tnąc każdą na około 300 ścinków konfetti 4x45 mm (P-3)
Nie musisz już stać przy urządzeniu, aby wkładać kartki, czy nawet
usuwać spinacze i zszywki
Dzięki automatycznemu podajnikowi i 15 l pojemnikowi na ścinki
wystarczy załadować dokumenty do podajnika, a resztę pracy wykona
niszczarka
Niszczy karty kredytowe, zszywki oraz spinacze biurowe
Niszczy do 5 kartek w podajniku ręcznym
Rodzaj cięcia: mikro ścinki 4x45 mm
Pojemność kosza: 15l (65 kartek)
Poziom bezpieczeństwa: P-3
Gwarancja: 2 lata
Kolor: czarny

Cena 881,37 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 448291
Numer dostawcy ACR2103060EU
Numer Celcen 13-01007-15
Kod kreskowy
Nazwa produktu Niszczarka automatyczna REXEL Auto+ 60X, konfetti, P-3, 60 kart., 15l, karty kredytowe, czarna
Opis 98% mniej czasu poświęcanego na niszczenie dokumentów - oszczędzaj czas i pieniądze z

niszczarkami Auto Feed; osobista niszczarka Auto+ 60X niszczy automatycznie do 60 kartek (80
g/m2) tnąc każdą na około 300 ścinków konfetti 4x45 mm (P-3); nie musisz już stać przy
urządzeniu, aby wkładać kartki, czy nawet usuwać spinacze i zszywki; dzięki automatycznemu
podajnikowi i 15 l pojemnikowi na ścinki wystarczy załadować dokumenty do podajnika, a resztę
pracy wykona niszczarka; niszczy karty kredytowe, zszywki oraz spinacze biurowe; niszczy do 5
kartek w podajniku ręcznym; rodzaj cięcia: mikro ścinki 4x45 mm; pojemność kosza: 15l (65
kartek); poziom bezpieczeństwa: P-3; gwarancja: 2 lata; kolor: czarny

Kategoria Niszczarki
Klasa Premium
Marka REXEL
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Niszczarka osobista
Typ Automatyczna
Rodzaj Tnie karty kredytowe
W ofercie od 2017-01
Poziom bezpieczeństwa P-3
Rodzaj ścinek Konfetti
 

Wymiary
Pojemność (ml) 15000
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Niszczarka automatyczna REXEL Auto+ 60X, konfetti, P-3, 60 kart., 15l, karty
kredytowe, czarna
 

Ilość
Ilość arkuszy 60
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30191400-8 Niszczarki
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

                    

              

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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