Skartovače DAHLE 204
CE Schválení

Skartovače k psacímu stolu:
Výkon a komfort přímo na pracovišti

Šířka vstupního otvoru 240 mm

Objem 40 litrů

Výkon 350 W

Řezání na proužky
• Komfortní skartovač Deskside
• Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a funkční
jednotkou s akustickými signály
• Elektronická funkce spuštění / zastavení díky integrované světelné
závoře
• Zpětný chod uvolní zaseknutý papír
• Komfortní funkce běhu zpět / vpřed pro ruční řízení
• Automatické zastavení motoru u naplněného sběrného pytle nebo
otevřených dvířek
• Kvalitní plné řezné válce ze speciální oceli pro garantovanou dlouhou
životnost
• Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu
• Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima
• Široce se otevírající dvířka k jednoduchému vyprázdnění sběrného
pytle
• Komfortní vodicí kolečka o výšce 5 cm pro větší mobilitu a se dvěma
zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení
• Samostatný hlavní vypínač slouží k úplnému vypnutí skartovače
• Praktický konektor IEC může být ze skartovače vytažen
• Včetně 10 pevných sběrných pytlů, které mohou být opakovaně používány (č. výr. 20706)
• Rozměry (v x š x h): 705 x 430 x 350 mm

Komfortní vodicí kolečka se zajišťovacími brzdami
pro bezpečné ukotvení

GS atest Intertek

Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné
pracovní klima
35 letá záruka na řezné válce

German Engineering by DAHLE
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Skartovače DAHLE 204

Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní
straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač

Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý
přesun skartovače z bodu A do bodu B

Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jednodu- Stupeň utajení P-2: Doporučuje se pro datové
chou výměnu sběrného pytle
nosiče s interními údaji, které nemají být čitelné

