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Karta katalogowa produktu:

 

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C16 - 4 x 25 mm
Mała, elegancka i bezpieczna. Idealna niszczarka do użytku osobistego
czy też niewielkiego biura. Posiada mocne wałki tnące z hartowanej stali
oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem dotyku.
Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in
Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez
wiele lat. 3 lata gwarancji.
Wałki tnące z hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze
biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia
gwarancja.
Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.
Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą
konstrukcję, niskie zużycie energii oraz zastosowanie materiałów
przyjaznych dla środowiska.
Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory
papieru. Przez krótki czas niszczarka może wytwarzać większą moc w
celu usunięcia zacięcia papieru (funkcja Turbo).
Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu
wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po
podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.
Łatwo zdejmowana górna część obudowy umożliwia opróżnianie
pojemnika na odpady – praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia
przytrzymanie.
Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację:
stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.
Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez
okienko inspekcyjne.

Cena 1 279,20 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 617321
Numer dostawcy 5901819006045-1902111
Numer Celcen 13-01294-7
Kod kreskowy 4026631035590
Nazwa produktu Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C16 - 4 x 25 mm
Opis Mała, elegancka i bezpieczna. Idealna niszczarka do użytku osobistego czy też niewielkiego

biura. Posiada mocne wałki tnące z hartowanej stali oraz osłonę bezpieczeństwa z czujnikiem
dotyku.; Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują
bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.; Wałki tnące z
hartowanej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą
eksploatację. Dożywotnia gwarancja.; Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w
miejscu pracy.; Niszczarka w ogóle nie pobiera energii w trybie czuwania.; Niszczarka
dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii oraz
zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.; Automatyczne wycofanie w przypadku
zacięcia papieru redukuje zatory papieru. Przez krótki czas niszczarka może wytwarzać większą
moc w celu usunięcia zacięcia papieru (funkcja Turbo).; Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa
zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.; Obsługa
jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się
automatycznie po zakończeniu niszczenia.; Łatwo zdejmowana górna część obudowy umożliwia
opróżnianie pojemnika na odpady – praktyczny zagłębiony uchwyt ułatwia przytrzymanie.;
Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio
w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.; Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały
czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

Kategoria Niszczarki
Marka HSM
 

Kolor
Kolor Biały
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Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C16 - 4 x 25 mm
Cecha
Kod dostawcy ścinki
Dane uzupełniające 4 x 25 mm
Ilość kartek niszczonych jednorazowo TAK
Model TAK
Pojemność kosza TAK
Szerokość ścinków NIE
 

Wymiary
Szerokość (mm) 366
Wysokość (mm) 455
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Nowość
Hit Hit
Ilość lat gwarancji 3
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491

http://www.tcpdf.org

