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Link do produktu: https://agapo.pl/ideal-shredcat-8220-cc-p-45625.html

Ideal Shredcat 8220 CC - niszczarka
dokumentów
Cena brutto

488,31 zł

Cena netto

397,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

8220

Producent

IDEAL

Opis produktu

Ideal Shredcat 8220 CC 4 x 40 mm

niszczarka dokumentów
Pamiętaj o RODO. Chroń dane swoje oraz klientów!

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 220 mm
system cięcia: paskowo-odcinkowy (cross-cut)
szerokość ścinka: 4 x 40 mm
maksymalna ilość niszczonych kartek: 4 (80 g/m2)
pojemność kosza na ścinki: 16 litrów
poziom bezpieczeństwa (nowa norma DIN 66399): kategoria P: P-4, kategoria F: F-1
niszczy karty kredytowe: nie
niszczy płyty CD: nie
odporna na zszywki biurowe: tak
odporna na spinacze biurowe: nie
automatyczny podajnik papieru: nie
automatyczny START/STOP: tak
zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak
automatyczne wyłączenie: tak
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zerowy pobór prądu (po przerwie pracy): tak
kółka: nie
reverse: ręczny
waga netto: 4,5 kg
waga brutto: 5,5 kg
wymiary (wysokość, szerokość, głębokość): 400 x 300 x 170
gwarancja: noże tnące - 2 lata, urządzenie - 2 lata
serwis 72h: tak
Opis produktu:
Ideal Shredcat 8220 CC to doskonała niszczarka dokumentów do każdego biura! Świetnie sprawdza się do podstawowych zadań, takich jak:
cięcie pojedynczych kartek papieru czy cięcie większej ilości arkuszy (maksymalnie 4 z dopuszczalną gramaturą do 80 g/m2).
Niszczarka Ideal Shredcat 8220 CC spełnia nowe normy poziomu bezpieczeństwa i została zakwalifikowana kolejno w kategoriach P: P-4 oraz F:
F-1.
Kompaktowe i wydajne urządzenie Shredcat 8820 CC wyposażone w pojemny, 16 litrowy zbiornik na ścinki gwarantujący długą pracę bez
konieczności opróżniania.
Cicha praca niszczarki Shredcat 8820 CC pozwala na spokojną pracę całego biura, a minimalistyczny wygląd doskonale wkomponuje się we
wnętrzu każdej placówki.
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