306air
Skartovače pro velké kanceláře:Nabízí profesionální výkon pro celý tým.

Šířka vstupního otvoru 260 mm

Objem 60 litrů

Výkon 650 W

Řezání na částice

Komfortní vodicí kolečka se zajišťovacími brzdami pro bezpečné ukotvení
• Skartovač Team pro profesionální použití
• Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení
jemným prachem u skartovačů, a tím zajišťuje lepší klima v místnosti
• Nové řezné válce MHP® (Matrix-High-Performance): Kvalitní válce
z kompozitní oceli pro garantovanou dlouhou životnost
• Patentovaný výrobní postup šetří životní prostředí značnou úsporou surovin v porovnání s výrobou běžných řezných válců
• Bez nutnosti mazání a údržby
• Vyšší výkon a komfort díky řeznému válci MHP
• Samostatný vstup pro skartaci CD a sběrná nádoba pro bezpečnou a ekologickou likvidaci
• Široce se otevírající dvířka k jednoduchému vyprázdnění sběrného
pytle
• Přehledný komfortní ovládací panel s osvětlenou informační a
funkční jednotkou s akustickými signály
• Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
• Integrovaná světelná závora pro automatické spuštění / zastavení
motoru pro bezpečné používání
• Zpětný chod uvolní zaseknutý papír
• Komfortní funkce běhu zpět / vpřed pro ruční řízení
• Automatické zastavení motoru u naplněné sběrné nádoby nebo
otevřených dvířek
• Automatické zastavení řezání a optický signál na ovládacím panelu při plné sběrné nádobě
• Včetně 10 pevných sběrných pytlů, které mohou být opakovaně
používány (č. výr. 20707)
• Silný motor pro vysoký výkon a delší dobu běhu
• Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné pracovní klima
• 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
• Rozměry (v x š x h): 865 x 545 x 435 mm
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GS atest Intertek

Jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC®

Skartovač DAHLE MHP Technology®
Komfortní a ekologická skartace dokumentů
bez časově náročného mazání řezných válců
olejem.
Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné
pracovní klima
35 letá záruka na řezné válce

German Engineering by DAHLE

CD / DVD Karty

10min

n

n

Kancelář- Hlučnost EAN
ské spony v db(A) při
chodu na
prázdno
46
4009729067345
n

306air

Dahle skartovač WastePro 306air

Drobne filtry cząstek stałych Dahle 20170
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