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 Niszczarka Fellowes LX221 biała

     

Nr kat. Kolor Op. jedn.

5050501 biała 1

Przedstawiamy serię urządzeń LX od Fellowes, producenta pierwszej niszczarki osobistej.
Zastosowanie w niszczarkach rewolucyjnych rozwiązań pozwala na maksymalizację
wydajności niszczenia i oszczędność czasu. Innowacyjna technologia komunikacji
z użytkownikiem IntelliBar™ posiada 5 funkcji, które zapewniają eliminację zacięć,
bezpieczeństwo, wysoką wydajność i łatwość niszczenia

Niszczarka przeznaczona do użytku w biurze średniej wielkości przez grupę od 3 do 5●

osób
Jest w stanie zniszczyć na raz do 20 kartek (70g) formatu A4●

Niszczy dokumenty na mikrościnki o wymiarach 2 x 12 mm. Kartka A4 jest niszczona●

na ponad 2500 ścinków, urządzenie idealnie nadaje się do utylizacji dokumentów
zawierających poufne dane
Cięcie na mikrościnki pozwala na pomieszczenie większej ilości zniszczonych●

dokumentów w koszu
Niszczarka zapewnia wysoki poziom zabezpieczenia niszczonych materiałów: P-5●

w przypadku dokumentów papierowych i T-5 dla kart kredytowych
Może niszczyć dokumenty ze zszywkami i małymi spinaczami, karty kredytowe●

Posiada funkcję cofania, wyposażona w elektroniczny start/stop co ułatwia użytkowanie●

i zapobiega zakleszczeniom papieru
Szczelina wejściowa o szerokości 230 mm●

Możliwość wyjęcia kosza, kosz o pojemności 30 litrów●

Obudowa wyposażona w kółka ułatwia przenoszenie urządzenia●

2 lata gwarancji na urządzenie, 5 lat na noże tnące●

Funkcje wyświetlacza IntelliBAR™:
Sensor czasu pracy. Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski1.
końcowi i musi schłodzić podzespoły
Czujnik wydajności pracy. Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości2.
kartek.
100% Jam Proof™. Zapobiega przeładowaniu urządzenia, zapewnia inteligentne3.
dzielenie dokumentów na mniejsze partie
Wskaźnik zapełnienia kosza. Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski4.
zapełnienia i potrzeba go opróżnić
SafeSense®. Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży5.
w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta.
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Parametry techniczne:

Miejsce użytkowania Małe biuro

Ilość kartek niszczonych jednorazowo
(A4/70g)

20

Rozmiar cięcia 2 x 12

Poziom bezpieczeństwa DIN dokumenty P5

Poziom bezpieczeństwa DIN karty T5

Szerokość szczeliny wejściowej w mm 230

Pojemność kosza w litrach 30

Średnia prędkość niszczenia w metrach/min 2

Cykl pracy w minutach 25 on / 15 off

Niszczy zszywki

Niszczy małe spinacze biurowe

Niszczy karty kredytowe

100% Jam Proof

SafeSense

Sleep Mode

Korpus na kółkach

Start/stop Fotokomórka

Funkcja cofania

Auto stop przy otwartych drzwiach/wyjętym
koszu/zdjętej głowicy

Automatyczne zatrzymanie pracy przy
pełnym koszu

Dioda informująca o przepełnionym koszu

Dioda informująca o otwartych
drzwiach/wyjętym koszu

Dioda informująca o zacięciach

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie termiczne-dioda

https://www.fellowes.pl/produkty/niszczarka-fellowes-lx221-czarna-7734g360-opis.html


Poziom głośności w dB w trakcie pracy 70

Gwarancja na urządzenie w latach 2

Gwarancja na noże tnące w latach 5

Wymiary urządzenia w mm (wys x szer x gł) 590 x 419 x 299

Waga urządzenia w kg 16,3

Wymaga konserwacji olejem

Zalecane użycie worków nr 36053

Nr katalogowy 5050501

   SafeSense - zobacz film 12.83 MB

   Instrukcja obsługi 29.48 MB

   Oliwienie niszczarek Fellowes 

   Warunki gwarancji 113.13 KB

   Zdjęcia do pobrania 

   Ochrona środowiska 208.65 KB
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