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Link do produktu: https://agapo.pl/ideal-2604-mc-0-8-x-12-mm-p-45879.html

IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm niszczarka biznesowa premium +
oczyszczacz powietrza Aeroprime X
Auto - GRATIS!
Cena brutto

9 565,50 zł

Cena netto

7 776,83 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

IDEAL

Opis produktu
IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm
niszczarka biznesowa premium + oczyszczacz powietrza Aeroprime X Auto GRATIS!

Masz pytania?
zadzwoń
handlowiec@pc-net.pl

tel. 794 900 078

agnieszka@pc-net.pl

tel. 660 486 906

biuro@pc-net.pl

tel. 793 900 878

Główne cechy:
Szczelina podawcza dla papieru 260 mm
System cięcia paskowo - odcinkowy (micro - cut)
Wielkość ścinka: 0,8 x 12 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek: 8 (80 g/m2)
Pojemność kosza na ścinki: 100 litrów
Automatyczny START/STOP
Jednoelementowe hartowane noże tnące
Opis produktu:
Profesjonalna niszczarka biurowa z segmentu premium dla biznesu, gdzie liczy się niezawodność, ciągłość pracy i wysoka jakość. Niszczarka
IDEAL 2604 MC stworzona jest do niszczenia niezwykle tajnych i poufnych dokumentów, a to dzięki najwyższemu na świecie poziomowi tajności.
Duża pojemność kosza na ścinki przeznaczona jest la miejsc, w których nie ma czasu na myślenie o jego opróżnianiu. To sprzęt dla
dynamicznych placówek, w których ponad wszystko ceni się wygodę i szybkość działania.
Niewątpliwym atutem urządzenia jest jego cicha i wydajna praca, a także mocne noże tnące, które posłużą przez długi czas.

wygenerowano w programie shopGold

Zestaw zawiera:

Fabrycznie nową biznesową niszczarkę IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm
Oczyszczacz powietrza Aeroprime X Auto - gratis!
Gwarancję

Dane techniczne
Dane techniczne IDEAL 2604 MC / 0,8 x 12 mm
Szczelina podawcza
Papier
System cięcia
Wielkość ścinka
Maksymalna ilość niszczonych kartek
Pojemność kosza na ścinki
Poziom bezpieczeństwa (nowa norma DIN 66399)
Kategoria P (papier, film rentgenowski, formy drukowane)
Kategoria F (filmy, mikrofilmy, klisze)
Pozostałe parametry
Niszczenie kart kredytowych
Niszczenie płyt CD
Odporność na zszywki biurowe
Odporność na spinacze biurowe
Automatyczny podajnik ppaieru
Automatyczny START/STOP
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Automatyczne wyłączenie
Zerowy pobór prądu po przerwie w pracy
Kółka
Rewers
Inne

Waga
netto
brutto
Wymiary
wysokość
szerokość
głębokość
Gwarancja
Gwarancja na noże tnące
Gwarancja na urządzenie
serwis 72h
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260 mm
paskowo - odcinkowy (micro cut)
0,8 x 12 mm
8 (80 g/m2)
100 litrów
P-6
F-3
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
podwójne
TAK
TAK
TAK
automatyczny
fotokomórka, EASY-SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany
przełącznik trybu pracy, SPS (Safety Protection System zespół zabezpieczeń ochronnych), automatyczne zatrzymanie
w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny
rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru,
podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity
Control - optyczny wskaźnik obciążenia silnika), Safety Flap kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa,
jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
48 kg
52 kg
926 mm
495 mm
470 mm
2 lata
5 lat
NIE

