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Link do produktu: https://www.intimus.com.pl/profesjonalna-niszczarka-biurowa-intimus-45-cp7-rodo-p-159.html

Profesjonalna niszczarka biurowa
Intimus 45 CP7 - RODO
Cena brutto

6 689,97 zł

Cena netto

5 439,00 zł

Dostępność

Dostępność - 5-15 dni

Opis produktu
Profesjonalne niszczarki danych - połączenie technologii, wydajności i designu. Wszystkie niszczarki intimus® zbudowane są z
trwałych, precyzyjnie skonstruowanych komponentów o wysokiej jakości, stworzone do długiego i wydajnego okresu
użytkowania. Gama produktów obejmuje zarówno wszystkie codzienne zastosowania biurowe jak i maszyny o wysokiej klasie
tajności do niszczenia materiałów niejawnych zgodnie ze wszystkimi bieżącymi wymaganiami prawnymi, takimi jak norma DIN
66399 lub NSA 02/01. Niszczarki intimus® posiadają różne cechy, które czynią je wyjątkowymi pod względem łatwości obsługi
i efektywności pracy.
•
•
•
•
•
•
•

Niski poziom hałasu
Automatyczny start / stop z fotokomórką
Zintegrowana funkcja rewersu dla łatwego usuwania zacięcia papieru
Niski poziom hałasu
Podświetlane wskaźniki: czasu czuwania, przepełnienia pojemnika, otwartych drzwi oraz zacięcia papieru,
Szczelna bezpyłowa konstrukcja z solidną drewnianą obudową,
Montaż na rolkach dla wygodnego użytkowania.

45 CP7

wygenerowano w programie shopGold

Klasa tajności (DIN 32757-1)

5

DIN 66 399

P-7 / F-3

Szerokość ścinek papieru (mm)

0,8 x 4,5

Szerokość ścinek nośników multimedialnych (mm)

-

Ilość osób w biurze

2-4

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 70g/m²)

5-6

Wydajność - jednorazowy wsad (kartek 80g/m²)

4-5

Wydajność (kartek 70g/m²/min)

97

Wydajność (kartek 70g/m²/min)

81

Szybkość cięcia (m/sek.)

0,08

Szerokość Wejścia (mm)

235 / A4

Pojemnik na ścinki (l)

45 L / 1821 kartek

Głośność pracy (dBA)

55

Zasilanie (V)

230

Rodzaj wałów tnących

jednoelementowe, hartowane

Silnik (kW)

0,7

Wymiary dł. x szer. wys. (mm)

390 x 450 x 660

Waga netto (kg)

34

Waga transportowa (kg)

40

Innowacyjny system redukcji hałasu
Sterowania mikroprocesorowe - całkowita przejrzystość
pracy
Wydajność energetyczna - zerowy pobór prądu w stanie
czuwania
Dynamiczny wskaźnik obciążenia – kontrolowana wydajność
Centre for the Protection of National Infrastructure
Defence INFOSEC Product Co-Operation Group
Gwarancja

2 lata

Gwarancja na noże tnące

2 lata

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Klasa tajności P - Papier: P-7 - Szer. ścinka ≤ 1 mm, pow. ścinka ≤ 5 mm²
Klasa tajności F - Klisza, slajd: F-3 - Pow. ścinka maks. 10 mm²
Rozmiar ścinka: 0,8 x 4,5 mm
Szerokość wejścia: 235 mm / A4
Jednorazowy wsad kartek 80 g/m2: 4-5
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