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HSM SECURIO C16
4x25 mm

Kod produktu 1902111 

Kod EAN 4026631035590 

Niszczony materiał

Rodzaj cięcia cięcie na ścinki 

Poziom bezpieczeństwa (DIN 663...

Stopień bezpieczeństwa (DIN 327... 3 

Szerokość cięcia 4,00 mm

długość ścinka 25,00 mm

Wydajność cięcia (80g/m²) 5 - 6 arkuszy

Wydajność cięcia (70g/m²) 6 - 7 arkuszy

Szerokość szczeliny wejściowej 225,0 mm

Pojemność kosza 25,0 l

Szybkość cięcia 44,00 mm/s

Poziom głośności (bieg jałowy) 55 dB

eclass 5.1 24320701 

UN/SPSC 44101603 

Pobór mocy silnika 300,0 W

Napięcie 230 V

Częstotliwość 50 Hz

Głębokość 258,0 mm

Szerokość 366,0 mm

Wysokość 455,0 mm

Waga 4,5 kg

Kolor biały 

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone.

Ta niszczarka zapewni bezpieczeństwo danych w użytkowaniu domowym oraz małych biurach. Hartowane indukcyjnie wałki
tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe, jednocześnie zapewniając długotrwałą eksploatację urządzenia.
Cichą pracę niszczarki uzyskano dzięki optymalnemu dopasowaniu działania wszystkich elementów mechanizmu tnącego i
napędu oraz dzięki zamkniętej przekładni. Wbudowany przełącznik start/stop automatycznie uruchamia urządzenie i wyłącza je po
zakończeniu podawania papieru. Funkcja turbo zapobiega zacięciu się papieru i zapewnia bezproblemowe działanie. Funkcja
automatycznego wycofywania papieru dodatkowo zapobiega jego zacięciom. Duże bezpieczeństwo użytkowania gwarantuje
podnoszona osłona bezpieczeństwa, która wyklucza ryzyko przypadkowego wciągnięcia do środka maszyny, a po naciśnięciu na
nią automatycznie wyłącza niszczarkę. Poziom napełnienia pojemnika można zawsze sprawdzić przez otwór inspekcyjny i
opróżnić go we właściwym czasie. Aby to zrobić, należy zdjąć głowicę tnącą. Znajdujący się w niej uchwyt ułatwia podnoszenie.
Gdy niszczarka znajduje się w trybie gotowości (stand-by), w ogóle nie pobiera prądu, co zapewnia system zarządzania energią
ZES. Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez
wiele lat.
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