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Karta katalogowa produktu:

 

Niszczarka biznesowa OPSU TS 2215 4x38 mm
Niszczarka osobista tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut)
w 4 stopniu tajności według DIN 66399
Szczelina podawcza:
- dla papieru: 225 mm
- dla płyt kompaktowych: 122 mm
- dla kart plastikowych: nie dotyczy
- system cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
- szerokość ścinka: 4x38 mm
- maksymalna ilość niszczonych kartek*: 15 (80 g/m²)
- pojemność kosza na ścinki: 28 litrów
- poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):kategoria P: P-4,
kategoria Tx: Tx-1, kategoria Ex: Ex-2
Parametry:
• niszczy karty kredytowe: Tak
• niszczy płyty CD: Tak
• odporna na zszywki biurowe: Tak
• odporna na spinacze biurowe: Tak
• automatyczny podajnik papieru: Nie
• automatyczny START/STOP: Tak
• podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem: Nie
• automatyczne wyłączenie: Tak
• zerowy pobór prądu (po 30 min przerwy w pracy): Tak
• kółka: Tak
• rewers : automatyczny
Waga:
• waga netto: 9,5 kg
• waga brutto: 10,1 kg
Wymiary:
• wysokość: 645 mm
• szerokość: 373 mm
• głębokość: 277 mm
Gwarancja:
• gwarancja na noże tnące: standardowa 2 lata
• gwarancja na urządzenie: standardowa (2 lata)
*próby wykonano na papierze: 80 g/m²

Cena 1 101,24 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 257238
Numer dostawcy OPU2215
Numer Celcen 13-00813
Kod kreskowy
Nazwa produktu Niszczarka biznesowa OPSU TS 2215 4x38 mm
Opis niszczarka osobista tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (cross-cut) w 4 stopniu tajności

według DIN 66399; Szczelina podawcza:; - dla papieru: 225 mm; - dla płyt kompaktowych: 122
mm; - dla kart plastikowych: nie dotyczy; - system cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut); -
szerokość ścinka: 4x38 mm; - maksymalna ilość niszczonych kartek*: 15 (80 g/m²); - pojemność
kosza na ścinki: 28 litrów; - poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):kategoria P: P-4,
kategoria Tx: Tx-1, kategoria Ex: Ex-2; Parametry:; • niszczy karty kredytowe: Tak; • niszczy
płyty CD: Tak; • odporna na zszywki biurowe: Tak; • odporna na spinacze biurowe: Tak; •
automatyczny podajnik papieru: Nie; • automatyczny START/STOP: Tak; • podwójne
zabezpieczenie przed przegrzaniem: Nie; • automatyczne wyłączenie: Tak; • zerowy pobór
prądu (po 30 min przerwy w pracy): Tak; • kółka: Tak; • rewers : automatyczny; Waga:; • waga
netto: 9,5 kg; • waga brutto: 10,1 kg; Wymiary:; • wysokość: 645 mm; • szerokość: 373 mm; •
głębokość: 277 mm; Gwarancja:; • gwarancja na noże tnące: standardowa 2 lata; • gwarancja
na urządzenie: standardowa (2 lata); *próby wykonano na papierze: 80 g/m²

Kategoria Niszczarki
Marka OPUS
 

Zastosowanie

Hurtowania Papieru - Borma
ul. Sambora 3
83-200 Starogard Gdański

NIP: 592 10 36 627
REGON: 190916154
+48 (58) 56 221 37
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Niszczarka biznesowa OPSU TS 2215 4x38 mm
Zastosowanie Do niszczenia dokumentów
 

Cecha
Produkt Niszczarka
Typ Do papieru, płyt CD
Rodzaj System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Waga (g) 10100
 

Wymiary
Format Format niszczonego papieru: A4
Rozmiar 645 x 373 x 277 mm
 

Ilość
Ilość kartek Max niszczonych kartek jednorazowo : 15 ( 80g/m2)
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

     

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Hurtowania Papieru - Borma Zespół
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