Skartovače DAHLE 606
Skartovače pro velké kanceláře:Nabízí profesionální výkon pro celý tým.

Šířka vstupního otvoru 260 mm

Objem 60 litrů

Výkon 650 W

Komfortní vodicí kolečka s parkovacími brzdami
pro bezpečnou fixaci

GS atest Intertek
• Skartovač Team pro profesionální použití
• Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
• Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
• Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
• Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
• Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
• Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
• Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši
nebo při otevření dvířek
• Optický ukazatel úrovně naplnění
• Vysoce kvalitní celoocelové řezací válce ze speciální oceli s garancí dlouhé životnosti
• U všech modelů bezpečnostního stupně P-6 a P-7 pravidelné, automatické mazání řezacích válců díky integrované nádržce na olej
• Vyjímatelná sběrná nádoba
• Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
• Extrémně tichý provoz
• Komfortní vodicí kolečka se světlou výškou 5 cm pro větší mobilitu,
z toho dvě lze zajistit proti pohybu
• Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
• Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout
• Záruka 5 let na řezací válce u modelů bezpečnostních stupňů P-6
a P-7
• Rozměry (V×Š×H): 865 × 545 × 435 mm
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Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
Extrémně tichý provoz pro příjemně klidné
pracovní prostředí
Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné, automatické mazání řezných válců cross-cut olejem
prodlužuje dobu běhu při konstantním výkonu
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Skartovače DAHLE 606

Dahle skartovač Top Secret 606

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

Integrovaná olejová nádrž pro pravidelné,
automatické mazání řezných válců cross-cut
olejem prodlužuje dobu běhu při konstantním
výkonu

Stupeň utajení P-6: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji, jestliže musí být
zachována mimořádně vysoká bezpečnostní
opatření

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

