HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11
mm + apart OMDD snijwerk
2x2mm
Datavernietiger HSM SECURIO P40i
Krachtige datavernietiger voor hoge snijprestaties. Deze shredder
overtuigt door het innovatieve aandrijvings- en bedieningsconcept
IntelligentDrive met touchdisplay. Perfect geschikt voor grote
hoeveelheden papier op afdelingen tot en met 15 personen.

Specificaties
Productnr.:

1885121M

Invoerbreedte:

330 mm

EAN

4026631058841

Opvangvolume/-capaciteit:

145 l

Vernietigingswijze:

snippers

1446

Snijgrootte:

0,78 x 11 mm

Opvangcapaciteit per
versnippering (80 g):

Veiligheidsniveau (DIN
66399):

E-5|F-3|O-6|P-6|T-6

Geluidsniveau (leegloop):

ca. 55 dB(A)

Breedte x Diepte x Hoogte:

580 x 550 x 1020 mm

Snijcapaciteit in vellen
80g/m²:

13 - 15

Gewicht:

78 kg

Opgenomen vermogen /
motor:

1300 W

Snijgoed:

Papier, Nietjes en paperclips,
Creditcard, CD/DVD

Spanning / Frequentie:

100-240 V / 50-60 Hz

Productinformatie

Het innovatieve aandrijvings- en

Intuïtieve bediening en

Het apart werkende media-

bedieningsconcept biedt drie

menunavigatie via het duidelijke

snijwerk met opvanghouder

bedieningsopti voor een bijzonder

4,3" druktoetsdisplay. Relevante

vernietigt probleemloos CDs/DVDs,

stille, normale of een tot 40 %

informaties zoals de bedrijfmodus

creditcards en klantenkaarten

performantere

en de vermelding wat het apparaat

evenals diskettes in kleine snippers

gegevensvernietiging

op dat moment doet.

(2 x 2 mm). Het vernietigde...
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Voor duurloop

Stroombesparend

Start-/stop automatisme

De krachtige motor garandeert een

Uiterst laag stroomverbruik van 0,1 W

Bediening is zeer eenvoudig:

hoge snijprestatie en een betrouwba-

in de stand-by-modus door het intelli-

bij papiertoevoer start het apparaat

re duurloop.

gente aansturingsconcept EcoSmart.

automatisch en stopt vanzelf na het
vernietigen.

Anti-papierophoping functie

Hoge gebruiksveiligheid

Praktisch te legen

Intelligent voorkomen van papierop-

Een lichte druk op het veiligheidsele-

Robuuste houten onderkast op wiel-

hoping. Het apparaat signaleert

ment voorkomt onbedoelde invoer en

tjes. Na het openen van de deur kan

vroegtijdig of er teveel papier is inge-

stopt direct de papiertoevoer.

de meervoudig te gebruiken opvang-

voerd en reageert daar zelfstandig op.

zak eenvoudig verwijderd en geleegd
worden.

max.

Made in
Germany

product
warranty

cutting roller
warranty

quiet
operation

anti
jam

safety
system

green
choice

Garantie op stalen snijwalsen voor de volledige levensduur in veiligheidsniveau P-2 tot en met P-5 (volgens ISO/IEC 21964).
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