
 
Oszczędź do 98% czasu poświęcanego na niszczenie dokumentów, używając
niszczarek z automatycznym podajnikiem. 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 pracę.

Cechy produktów
Automatyczny podajnik na maksymalnie 300 kartek (80 gsm) lub 330 kartek (70 gsm)
W podajniku ręcznym niszczy do 8 kartek jednocześnie
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 zapobiegania zacięciom
Tryb uśpienia włącza się po 2 min. nieużywania
Wskaźnik przepełnienia pojemnika na ścinki
Niezwykle niski poziom hałasu < 60 dBA

Specyfikacja

Kod 2103250eu

Kolor Czarny

Wymiary 360 x 642 x 490

Wymiary ścinków 4 x 40 mm

Ręczny podajnik papieru P-4

Czas pracy/Czas chłodzenia 16/40

Czas pracy od momentu włączenia 16

Gwarancja 2 lata

Maksymalna szerokość podajnika
(mm)

230

Liczba kartek niszczonych
jednorazowo (80g/m²)

300

Typ cięcia Konfetti

Liczba kartek niszczonych
jednorazowo (70g/m²)

330

Pojemność kosza w litrach 40

Materiał
Spinacze, zszywki, karty
kredytowe, płyty CD

Waga 18,48

Jednostka opakowania 1

Minimalna wielkość zamówienia 1
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