Papiervernietigers DAHLE 614

• Papiervernietiger op de afdeling voor grote volumes
• Ver opengaande deuren voor eenvoudig legen van de
opvangbak
• Intuïtief, verlicht comfort-bedieningspaneel met akoestische
signalen
• Met automatische uitschakeling na 30 minuten niet in
gebruik
• Elektronische start-stop-functie door geïntegreerde fotocel
• Automatisch omkeermechanisme om teveel ingevoerd
papier vrij te geven
• Handige voorloop- en terugloopfunctie voor handmatige
bediening
• Automatische veiligheidsuitschakeling bij volle opvangbak of
bij geopende deur
• Optische niveau-indicatie.
• Hoogwaardige massief stalen snijwalsen van speciaal staal
voor een gegarandeerd lange levensduur
Artikelnummer

• Geïntegreerd oliereservoir voor regelmatig, automatisch
smeren van de snijwalsen bij alle modellen van de veiligheidsniveaus P-6 en P-7
• Uittrekbare opvangbak
• Krachtige motor voor hoge prestaties en lagere looptijd
• Extreem stil tijdens werking
• Handige zwenkwielen met 5 cm ruimte vanaf de vloer voor
meer mobiliteit en twee vastzetremmen
• Gemakkelijk bereikbare hoofdschakelaar aan de achterkant
van het apparaat
• Praktische geaarde stekker kan van de papiervernietiger
worden losgekoppeld
• 5 jaar garantie op de snijwalsen bij modellen met de veiligheidsniveaus P-6 en P-7
• Afmetingen (H x B x D): 890 x 734 x 511 mm

40530-04838

Bladuitvoer (80 g/m2)*

9 vel

Deeltjesgrootte (in mm)

0,8 x 12 mm

Veiligheidsniveaus

P-6/F-3/T-6

Autom. smering
Olie incl. ml
Looptijd

P
400
20min

Cd‘s/dvd‘s

-

Kaarten

P

Paperclips

-

Geluidsniveau onbelast (db)
EAN

02.05.2022

50
4007885248684

Papiervernietigers DAHLE 614

Dahle dossiervernietiger Top Secret 614

Afzonderlijke hoofdschakelaar bevindt zich aan de achterkant van de papiervernietiger en scheidt het apparaat
volledig van het stroomnet

Uittrekbare connectorstekker vereenvoudigt het snel
verplaatsen van de papiervernietiger van A naar B

Geïntegreerd oliereservoir voor een geregelde, automatische smering van de cross-cut-snijwalsen zorgt bij
constante prestaties voor een langere levensduur

Veiligheidsniveau P-6: aanbevolen voor gegevensdragers
met geheim te houden gegevens, wanneer buitengewoon
hoge veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen

02.05.2022

