
NISZCZARKA PRZYBIURKOWA - IDEAL 

2270 CC / 2 X 15 MM

OPIS PRODUKTU

Nowoczesna, przybiurkowa niszczarka biznesowa z osobną szczeliną podawczą i zespołem tnącym 
przeznaczonym do niszczenia płyt CD/DVD. Wyposażona w wysuwany pojemnik z przezroczystym oknem 
umożliwiającym stałą kontrolę ścinków i dwoma osobnymi komorami na resztki papieru i płyty CD/DVD.
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SPECYFIKACJA PRODUKTU

SZCZELINA PODAWCZA
• dla papieru: 220 mm
• dla płyt kompaktowych: 122 mm
System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinka: 2 x 15 mm

https://www.youtube.com/watch?v=XOAr5nNzMuo&list=PLF39E17B1D0A6521B&index=5


Maksymalna ilość niszczonych kartek: 4 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 20 litrów

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA DIN 66399)
• kategoria P: P-5
• kategoria Tx: Tx-5
• kategoria Ex: Ex-4
• kategoria O: O-1
• kategoria F: F-2

POZOSTAŁE PARAMETRY
• niszczy karty kredytowe: Nie
• niszczy płyty CD: Tak
• odporna na zszywki biurowe: Tak
• odporna na spinacze biurowe: Tak
• automatyczny podajnik papieru: Nie
• automatyczny START/STOP: Tak
• zabezpieczenie przed przegrzaniem: podwójne
• automatyczne wyłączenie: Tak
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): Nie
• kółka: Nie
• rewers  : ręczny
Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa 
bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące, osobny pojemnik na płyty CD/DVD/Blue-
Ray

WAGA
• waga netto: 13 kg
• waga brutto: 14,9 kg

WYMIARY
• wysokość: 537 mm
• szerokość: 345 mm
• głębokość: 220 mm

GWARANCJA
• gwarancja na noże tnące: dożywotnia
• gwarancja na urządzenie: 5 lat
• serwis 72h: Nie

www.opus.pl



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

UNIWERSALNY OLEJ DO SMAROWANIA NOŻY 90 ML
Olej do ręcznego smarowania noży tnących w 

niszczarkach. Olej dostępny w opakowaniu o pojemności 
90 ml.

8,70 zł netto
10,70 zł brutto

UNIWERSALNE KOPERTY OLEJOWE IDEAL - 18 SZTUK
Uniwersalne koperty do ręcznego smarowania noży 
tnących w niszczarkach, nasączone wysokiej jakości 

olejem. Regularne ich stosowa...

59,00 zł netto
72,57 zł brutto

www.opus.pl


