HSM StoreEx 150 - 40 mm
Niszczarka nośników danych HSM StoreEx HDS 150
Niszczarka nośników danych HSM StoreEx HDS 150 niszczy cyfrowe
nośniki danych w bezpieczny i ekonomiczny sposób – wszystko zgodne z
procedurami ochrony danych.

Informacje o produkcie
Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują
bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat.

HSM StoreEx HDS 150 bezpiecznie i niezawodnie niszczy nośniki danych w stopniu
bezpieczeństwa „H-3 security cut”. Urządzenie tnie standardowy dysk twardy 3,5 cala
na co najmniej trzy części. Uzyskany stopień bezpieczeństwa „H-3 security cut” jest o
wiele wyższy, niż stopień „H-3” wg normy DIN/ISO/IEC uzyskiwany przez inne
konwencjonalne metody, w których nośnik ulega jedynie częściowej deformacji.

Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą
eksploatację!

To mocne urządzenie zapewnia doskonałą wydajność niszczenia w trybie pracy
ciągłej emitując przy tym mało hałasu.
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Parametry
Numer zamówienia:

1772111

EAN

4026631054652

Rodzaj cięcia:

cięcie taśmy

Szerokość cięcia:

40 mm

Wydajność przerobu do
CD/DVD:

4200 St/h

Wydajność przerobu
taśma magnetyczna:

280 St/h

290 x 165 x 60 mm

Stopień bezpieczeństwa
(DIN 66399, ISO/IEC
21964):

E-2|H-3 security cut|T-1

Długość x Szerokość x
Wysokość otworu
załadowczego:

Szybkość cięcia:

22 mm/s

Poziom głośności (bieg
jałowy):

ca. 61 dB(A)

Moc napędu:

1,5 kW

1200 x 815 x 1325 mm

Napięcie / częstotliwość:

230 V / 50 Hz

Szerokość x głębokość x
wysokość:

Szerokość szczeliny
wejściowej:

Waga:

534 kg

165 mm

Kolor:

żelaznoszary, jasnoszary

Pojemność kosza:

40 l

Wydajność przerobu do
HDD bis 3,5":

210 St/h

Niszczone materiały:

Zszywki i spinacze do
papieru, Karta kredytowa,
CD/DVD, Dyskietka, Dyski
twarde do 3,5'', Taśma
magnetyczna do 3,5''
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