
Niszczarka 60Cs

• Niszczy jednorazowo do 10 kartek (70g)  
na ścinki 4×40 mm (DIN P-4)

• Czujnik SafeSense zatrzymujeo pracę noży 
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej 
przez ludzi lub zwierzęta

•  Kosz o pojemności 22 litrów

SKU: 4606101

Niszczarka 73Ci

• Niszczy jednorazowo do 12 kartek (70g)  
na ścinki 4x38 mm (DIN P-4)

• Niszczarka osobista przybiurkowa idealna 
do małego biura do użytku przez 1-3 osoby

• Wolna od zacięć dzięki inteligentnemu  
systemowi 100% Jam Proof 

• Niszczy 100 kartek (70g) na minutę 

• Wyjmowany kosz o pojemności 23 litrów

SKU : 4601101

Niszczarka 99Ci

• Niszczy jednorazowodo  18 kartek (70g)  
na ścinki 4x38 mm (DIN P-4)

• Czujnik SafeSense zatrzymuje pracę noży w 
momencie dotknięcia szczeliny wejściowej 
przez ludzi lub zwierzęta

• Wolna od zacięć dzięki inteligentnemu  
systemowi 100% Jam Proof 

• Wyjmowany kosz o pojemności 34 litrów

SKU : 4691001

Niszczarka 200C AutoMax™

• Niszczy dokumenty na ścinki  
4x38 mm (DIN P-4) 

• Niszczy automatycznie do 200 
kartek oraz 10 kartek w trybie 
podajnika ręcznego

• Funkcja Sleep Mode - urządzenie 
gdy nie jest używane, wyłącza się 
 automatycznie po 2 minutach

• Niszczy 200 kartek w zaledwie  
5 min., czas pracy ciągłej 25 min. 

SKU : 4653601

Niszczarka 100M AutoMax™

• Niszczy dokumenty na miniścinki 
4×10 mm (DIN P-4) 

• Niszczy automatycznie do 100 
kartek oraz do 10 kartek w trybie 
podajnika ręcznego

• System Auto Reverse -  
w przypadku zacięcia  
dokumentów niszczarka  
wstępnie wycofa dokumenty

• Czas pracy ciągłej 15 minut 

SKU : 4629201
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NAWET DO
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200 zł

CASHBACK
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CASHBACK
100 zł
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200 zł

FELLOWES 
CHRONIMY  
TWOJE DANE

Zamów urządzenie i zarejestruj zakup na stronie www.fellowes-promotion.com, aby uzyskać zwrot. 
Oferta obowiązuje przy zakupie od 1.09 - 31.12.2019. Szczegółowe warunki promocji dostępne na www.fellowes-promotion.com


