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Link do produktu: https://agapo.pl/ideal-shredcat-8280-cc-p-45184.html

Ideal Shredcat 8280 CC - niszczarka
dokumentów 4x10 mm
Cena brutto

2 998,74 zł

Cena netto

2 438,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

8280

Producent

IDEAL

Niszczenie danych
osobowych

Tak

Opis produktu

Ideal 8280 CC

niszczarka dokumentów 4x10 mm

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:
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dla papieru: 220 mm
dla płyt kompaktowych: 122 mm
System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinka: 4x10 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek: 5 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 30 litrów
Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):
kategoria P: P-4
kategoria Tx: Tx-4
kategoria Ex: Ex-3
kategoria O: O-1
kategoria F: F-1
Pozostałe parametry:
niszczy karty kredytowe: Tak
niszczy płyty CD: Tak
odporna na zszywki biurowe: Tak
odporna na spinacze biurowe: Nie
automatyczny podajnik papieru: Tak
automatyczny START/STOP: Tak
zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne
automatyczne wyłączenie: Tak
zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): Tak
kółka: Tak
rewers: ręczny
Dodatkowe cechy niszczarki:
fotokomórka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, osobny pojemnik na płyty CD/DVD/Blue-Ray,
mechanizm wahadłowy dla równomiernego ułożenia ścinek na całej powierzchni kosza eliminujący tworzenie się tzw. zatorów
stożkowych

Waga:
waga netto: 14,5 kg
waga brutto: 15,5 kg
Wymiary:
wysokość: 520 mm
szerokość: 444 mm
głębokość: 360 mm
Gwarancja:
gwarancja na noże tnące: 2 lata
gwarancja na urządzenie: 2 lata
Opis produktu:
Niszczarka Ideal Shredcat 8280 CC 4x10 mm jest urządzeniem przybiurkowym tnącym w systemie paskowym. Niszczarka Ideal Shredcat 8280
CC charakteryzuje się dużą skutecznością niszczenia, poradzi sobie nawet z kartami kredytowymi.
Optymalny poziom hałasu niszczarki pozwala na spokojną pracę w biurze bez nadmiernej dekoncentracji. Obudowa niszczarki IDeal Shredcat
8280 CC jest mocna i trwała. Urządzenie cechuje ergonomiczne wykonanie i estetyczny wygląd.
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