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SilentShred™  

Az ultra csendes technológia minimalizálja a hangterhelést, 
így szinte tökéletesen zajtalan működést biztosít.  

 

Sleep Mode 

Az energiatakarékos technológiának köszönhetően az 
iratmegsemmisítő a használatot követő 2 perc múlva alvó 
üzemmódbakapcsol.  

 

SmartLock™ 

Egy olyan innovatív technológia, mely az automatikus 
iratmegsemmisítés kényelme mellett is biztosítja az elakadás 

mentes üzemelést.  
 

JamGuard™ rendszer 

Egy olyan innovatív technológia, mely az automatikus 

iratmegsemmisítés kényelme mellett is biztosítja az 
elakadás mentes üzemelést.  
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 Elérhető: 2014. márciusától  
 Az iratmegsemmisítés legújabb innovációja: a világ legelső, valóban 

automata iratmegsemmisítője!  

 Közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára  
 Egyszerre 500 lapot semmisít meg maximum 20 perc alatt, 4 x 48 mm-

es darabokra vágva (Biztonsági szint: DIN P-4)  

 Az innovatív LED érintő kijelzőnek köszönhetően kezelése nagyon 
egyszerű, a gép kihúzható fiókjának a feltöltése pedig nagyon 

kényelmes, függetlenül attól, hogy Ön néhány oldalt, vagy esetleg több 
száz lapot kíván megsemmisíteni  

 „SmartLock™” technológia: az iratmegsemmisítés kezdetekor a gép 

tartálya automatikusan lezárul, hogy dokumentumai teljes 
biztonságban legyenek a megsemmisítés végéig  

 „JamGuard™” rendszer egy olyan innovatív technológia, mely az 
automatikus iratmegsemmisítés kényelme mellett is biztosítja az 
elakadásmentes üzemelést  

 „Sleep Mode”: az energiatakarékos technológiának köszönhetően az 
iratmegsemmisítő a használatot követő 2 perc múlva alvó üzemmódba 
kapcsol  

 „Continuous Duty Shredding”: a gép különösen nagyteljesítményű 
motorja folyamatos használatot tesz lehetővé  

 Egyéb megsemmisíthető anyagok: papírlapok, tűzőkapcsok, 
gemkapcsok, hitelkártyák, CD/DVD lemezek, ablakos borítékok, 
gyűrött papírlapok, többszörösen összehajtott papírlapok, mindkét 

oldalán nyomtatott színes papírlapok, fényes,műnyomó papírlapok, 
akár 20 tűző- vagy gemkapoccsal összefogott papírlap  

 

Műszaki leírás: 
 
Kategória:Közepes és nagy irodába 

Zajszint:55-60 dB 
Tömeg:46,2 kg 

Termék mérete:958 x 430 x 687 mm 
Kiszerelés:1 db 
Használati intenzitás: Folyamatos  

Lapkapacitás: 500  
Vágás típusa: Konfetti  
Vágási méret: 4x38  

Biztonsági szint: DIN P-4  
Adagolónyílás szélessége: 230  

Vágási sebesség: 2  
Működési ciklus: Folyamatos  
Megsemmisíthető anyagok: CD/DVD gemkapocs hitelkártya tűzőkapocs  

Hulladékgyűjtő tartály (liter): 75  
Garancia: 2 év gép / 20 év kés  
Elakadásmentes funkció: JamGuard™�  

Biztonsági funkció: SmartLock�™  

Energiatakarékos funkció: Sleep Mode  

Ultracsendes működés: SilentShred™  
 


