FELLOWES 225Ci
Do użytku przez 3-5 osób
Niszczarka do małego biura z systemem 100% Jam Proof
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System 100% Jam Proof automatycznie rozpoznaje, gdy ilość kartek do zniszczenia jest
zbyt duża, zatrzymuje pracę i wstepnie wycofuje dokumenty zapobiegając ich zacięciu,
świetlna sygnalizacja poziomu załadunku
Czujnik Safe Sense zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej
przez ludzi lub zwierzęta
Cicha, dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
Energy Savings System redukuje zużycie energii
Niszczy jednorazowo 20 kartek (70g) na ścinki 3,9x38 mm, DIN 3
Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i spinaczami, karty kredytowe i płyty CD/DVD
Szerokość szczeliny wejściowej 240 mm
Elektroniczny start-stop, funkcja cofania
Wyjmowany kosz o pojemności 60 litrów
Obudowa na kółkach z blokadą
Eleganckie i nowoczesne wzornictwo
Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 20 lat na noże tnące

Cechy unikalne:

Jak działa system 100% Jam Proof:
Podczas wkładania papieru w szczelinę niszczarki, system elektronicznie
mierzy jego grubość w celu zapobieżenia zakleszczeniu dokumentów.
Należy obserwować kolor diody podczas niszczenia:
Zielona do żółtej oznacza, że ilość dokumentów mieści się
w dostępnej pojemności
Czerwona oznacza, że ilość dokumentów jest zbyt duża - wystarczy
usunąć część papieru, by wznowić niszczenie. Jeśli pojawi się blokada
system 100% Jam Proof sam sobie z nią poradzi!

safe sense

100 % jam proof

Unikalny czujnik bezpieczeństwa,
który zatrzymuje pracę noży
w momencie dotknięcia szczeliny
wejściowej.

Automatyczne
zapobieganie powstawaniu
zacięć. Zatrzymuje proces
niszczenia i wstępnie
wycofuje zablokowane
dokumenty.

ENERGY SAVINGS SYSTEM

silent shred

Włącza się po okresie nieaktywnym
redukując zużycie energii.

Specyfikacja techniczna:

Technologia gwarantująca
bardzo cichą pracę niszczarki,
co czyni ją idealną do przestrzeni biurowych.

Model

Ilość ciętych kartek

Rodzaj cięcia

225Ci

20

ścinki

Nr katalogowy Kod opakowania
jednostkowego
4622001

0043859628162

Kod opakowania
zbiorczego
50043859628167

Wyjmowany kosz
o dużej pojemności
ułatwia opróżnianie.

Rozmiar cięcia w mm Szerokość szczeliny
3.9 x 38

240

Poziom DIN

Pojemność kosza

Czas pracy

DIN 3

60 L

Ciągły

Wymiary urządzenia Waga urządzenia Wymiary opakowania
w mm
w kg
zbiorczego w mm
810 x 450 x 450

36,5

955 x 557 x 574

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA

Niszczy

Gwarancja
2/20

Waga opakowania
zbiorczego w kg
40,5
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