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Karta katalogowa produktu:

 

Niszczarka dokumentów HSM shredstar X6pro - 2 x 15 mm
Ta niezawodna i przyjazna dla użytkownika niszczarka dokumentów
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa z całej gamy urządzeń
shredstar. Wyposażona w oddzielny mechanizm tnący płyty CD,
przeznaczona jest do użytku w miejscu pracy.
Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i
zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki
oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na
ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu
pracy.
Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie,
przegrzanie, pojemnik pełny.
Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i
wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
Poziom napełnienia pojemnika na ścinki jest cały czas widoczny przez
otwór inspekcyjny.
W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część
obudowy.

Cena 922,50 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 617388
Numer dostawcy 5901819006045-1046111
Numer Celcen 13-01361-591
Kod kreskowy 4026631057776
Nazwa produktu Niszczarka dokumentów HSM shredstar X6pro - 2 x 15 mm
Opis Ta niezawodna i przyjazna dla użytkownika niszczarka dokumentów zapewnia najwyższy poziom

bezpieczeństwa z całej gamy urządzeń shredstar. Wyposażona w oddzielny mechanizm tnący
płyty CD, przeznaczona jest do użytku w miejscu pracy.; Funkcja automatycznego wycofania
papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.; Płyty CD/DVD i
karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu.
W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb
utylizacji.; Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.;
Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie, pojemnik
pełny.; Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po
zakończeniu niszczenia.; Poziom napełnienia pojemnika na ścinki jest cały czas widoczny przez
otwór inspekcyjny.; W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

Kategoria Niszczarki
Marka HSM
 

Kolor
Kolor Biały | silber
 

Cecha
Kod dostawcy ścinki
Dane uzupełniające 2 x 15 mm
Ilość kartek niszczonych jednorazowo TAK
Model TAK
Pojemność kosza TAK
Szerokość ścinków TAK
 

Wymiary
Szerokość (mm) 345

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Niszczarka dokumentów HSM shredstar X6pro - 2 x 15 mm
Wysokość (mm) 445
 

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

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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