
 
Inteligentna funkcjonalność - zdalnie sterowane zarządzanie i system powiadomień.
Śledź na bieżąco postępy pracy niszczarki, instalując na swoim smartfonie aplikację
Auto+ SmarTech. Niszczarka Rexel Auto+ 300X niszczy automatycznie do 300 kartek
(80 gsm) lub do 330 kartek (70 gsm), tnąc je na konfetti 4 x 40 mm (P-4). Nie musisz już
stać przy urządzeniu, aby wkładać kartki, usuwać spinacze i zszywki. Dzięki
automatycznemu podajnikowi i 40-litrowemu pojemnikowi na ścinki wystarczy
załadować do 300 kartek A4, a niszczarka sama wykona prace.

Cechy produktów
Zdalnie sterowane zarządzanie za pośrednictwem aplikacji Auto+ SmarTech*. * Wymagania:
bezprzewodowe połączenie w standardzie 801.11 b/g/n, zgodność urządzenia mobilnego z systemem
Android™ lub Apple® iOS™ i Bluetooth® 4.2 lub nowszym
Automatyczny podajnik na maksymalnie 300 kartek (80 gsm) lub 330 kartek (70 gsm)
P-4, konfetti 4 x 40 mm
Niszczy płyty CD, karty kredytowe, zszywki i spinacze
Pojemność pojemnika na ścinki: 40 l, 450 kartek A4
Funkcja usuwania zacięć
Tryb uśpienia włącza się po 2 minutach nieużywania
Wskaźnik przepełnienia pojemnika na ścinki
Niezwykle niski poziom hałasu: < 60 dBA

Specyfikacja

Kod 2103250eus

Kolor Czarny

Wymiary 465 x 710 x 590

Wymiary ścinków 4 x 40 mm

Ręczny podajnik papieru P-4

Czas pracy/Czas chłodzenia 16/40

Czas pracy od momentu włączenia 16 min

Gwarancja 2 lata

Liczba kartek niszczonych
jednorazowo (80g/m²)

300

Typ cięcia Konfetti

Liczba kartek niszczonych
jednorazowo (70g/m²)

330

Pojemność kosza w litrach 40 l

Materiał
Płyty CD, karty kredytowe, zszywki i
spinacze

Waga 18,5

Jednostka opakowania 1

Minimalna wielkość zamówienia 1
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