Niszczarki dokumentów DAHLE 206
Niszczarki biurowe do średnich obciążeń: profesjonalna wydajność dla całego działu.

Szerokość otworu 260 mm

Wielkość pojemnika na ścinki 60 litrów

Moc 650 Wat

Cięcie na paski

Wygodne kółka z blokadą zapewniającą bezpieczne użytkowanie
• Zespołowa niszczarka do dokumentów do użytku profesjonalnego
• Przyjazne dla środowiska i bezpieczne niszczenie dzięki oddzielnemu dla -płyt CD otworowi i pojemnikowi na ścinki na
• Szeroko otwierane drzwiczki dla łatwego opróżniania pojemnika na
ścinki
• Intuicyjny i podświetlany, komfortowy panel sterowania z sygnałami dźwiękowymi
• Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
• Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowaną fotokomórką
• Mechanizm automatycznego cofania papieru uwalnia nadmiar
papieru
• Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
• Automatyczne wyłączenie urządzenia przy napełnionym pojemniku
na ścinki lub otwartych drzwiczkach
• Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia
• Wysokiej jakości cylindry tnące ze stali szlachetnej gwarantujące
wytrzymałość i niezawodność
• Wysuwany pojemnik na ścinki
• Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
• Bardzo cicha praca
• Wygodne kółka z 5 cm przestrzeni dla zapewnienia większej mobilności, w tym dwa regulowane
• Łatwo dostępny wyłącznik główny z tyłu urządzenia
• Praktyczne złącze IEC z możliwością wyjęcia z niszczarki
• Wymiary (wys. x szer. x gł.): 865 x 545 x 435 mm

Posiada znak bezpieczeństwa GS Intertek
Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po
30 minutach
Wyjątkowo cicha eksploatacja dla zapewnienia
przyjemnego i spokojnego środowiska pracy
35 lat gwarancji na cylindry tnące
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Oddzielny główny wyłącznik jest ulokowany w
tylnej części niszczarki i całkowicie odcina ją
od prądu

Wyjmowana wtyczka zasilania sprawia że
łatwo przenieść niszczarkę z punktu A do
punktu B

Poziom P-2: Rekomendowane na przykład do
nośników zawierających dane wewnętrzne,
które mają stać się nieczytelne

