HSM SECURIO P40i - 0,78 x 11
mm + funkcja wykrywania
metalu i osobny mech. tnący
OMDD 2x2mm
Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P40i
Mocna niszczarka danych uzyskująca najwyższe wydajności. Ta
niszczarka dokumentów imponuje innowacyjnym systemem napędu i
sterowania IntelligentDrive oraz dotykowym wyświetlaczem.
Doskonała jako centralna niszczarka dla biura składającego się z około
15 osób.

Parametry
Numer zamówienia:

1885121N

Szerokość otworu
wlotowego:

330 mm

EAN

4026631059541

Rodzaj cięcia:

cięcie na ścinki

Pojemność kosza:

145 l

Rozmiar cięcia:

0,78 x 11 mm

Objętość w arkuszach
(80 g):

1446

poziomy zabezpieczeń
(DIN 66399):

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

Poziom hałasu (praca
jałowa):

ca. 55 dB(A)

Wydajność cięcia w
arkuszach 80g/m²:

13 - 15

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

580 x 550 x 1020 mm

Pobór mocy silnika:

1300 W

Waga maszyny:

72 kg

Napięcie / częstotliwość:

100-240 V / 50-60 Hz

Niszczone materiały:

Papier, Zszywki i spinacze
do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD

Informacje o produkcie

Innowacyjny system napędu oraz

Intuicyjna obsługa oraz nawigacja

Oddzielny wykrywacz metalu

sterowania IntelligentDrive oferuje

wielojęzycznego menu poprzez

chroni mechanizm tnący i

3 tryby pracy: cichy, normalny lub

wysokiej rozdzielczości dotykowy

zabezpiecza urządzenie w

niszczenie dokumentów z

wyświetlacz 4,3''. Wyświetlacz

przypadku włożenia do niszczarki

wydajnością wyższą nawet o 40%

pokazuje bieżące informacje takie

elementów metalowych, np.

jak tryb pracy oraz status...

zszywek. Można je usunąć i
kontynuować niszczenie.

www.hsm.eu

Ciągła praca

Oszczędność energii

Automatyczne uruchamianie i
wyłączanie

Mocny silnik gwarantuje wysoką

Wyjątkowo niskie zużycie energii w

Obsługa jest bardzo prosta: urządze-

wydajność cięcia i niezawodną ciągłą

trybie czuwania na poziomie 0,1 W

nie uruchamia się automatycznie po

pracę.

dzięki inteligentnemu programowi

podaniu papieru i wyłącza się automa-

kontroli zużycia energii EcoSmart.

tycznie po zakończeniu niszczenia.

Funkcja zapobiegania zacięciu

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Wygodne opróżnianie pojemnika

papieru

użytkownika

Inteligentne usuwanie zacięć papieru.

Lekki nacisk na osłonę bezpieczeń-

Solidna drewniana obudowa na kół-

Urządzenie rozpoznaje, gdy plik doku-

stwa zapobiega przypadkowemu

kach. Po otwarciu drzwiczek, można

mentów do zniszczenia jest zbyt duży,

wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje

wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek

odpowiednio reagując.

podawanie papieru.

na ścinki wielokrotnego użytku.

max.

Made in
Germany

product
warranty

cutting roller
warranty

quiet
operation

anti
jam

safety
system

green
choice

Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).

www.hsm.eu

