NISZCZARKA PRZYBIURKOWA - IDEAL
2245 / 4 MM

OPIS PRODUKTU
Innowacyjna i kompaktowa niszczarka przybiurkowa z przyciskiem EASY-Touch o intuicyjnej obsłudze.
Praktyczny uchwyt zintegrowany z niszczarką pozwala na wygodne zdjęcie głowicy tnącej urządzenia, gdy
kosz na ścinki jest zapełniony. Niszczarka posiada fotokomórkę oraz wielofunkcyjny podświetlany przycisk
trybu pracy.
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NISZCZARKI PRZYBIURKOWE MARKI IDEAL
Jest to segment niszczarek do papieru charakteryzujący się bardzo atrakcyjną ceną oraz dobrą jakością
wykonania. Niewątpliwym atutem jest także dożywotnia gwarancja na noże tnące i 5 letnia gwarancja na
urządzenie.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
Klapka bezpieczeństwa znajdująca się przy wlocie szczeliny podawczej jest dodatkowym elementem
zabezpieczającym, który chroni palce i zabezpiecza przed wciągnięciem niepożądanych obiektów takich jak
np. krawat czy inne części garderoby.

PRZYCIK EASY-TOUCH
Bardzo łatwa obsługa dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi EASY-Touch (włącznik (stand-by) / wyłącznik (off) /
cofanie do tyłu (rewers) oraz status urządzenia za pomocą sygnałów świetlnych).

PRAKTYCZNY UCHWYT
Zintegrowany z konstrukcją zespołu niszczarki pozwala na łatwy dostęp do pojemnika na ścinki, gdy ten jest
zapełniony.

BLUE ANGEL
Ze względu na wysoką efektywność energetyczną niszczarka otrzymała niemiecką nagrodę „Blue Angel”.
„Zerowe” zużycie energii w tych modelach polega na całkowitym oraz automatycznym wyłączeniu
urządzenia, co skutkuje zerowym zużyciem energii już po 15 minutach przerwy w użytkowaniu.

HARTOWANE STALOWE NOŻE TNĄCE
Celem firmy Krug & Priester od zawsze była produkcja niszczarek niezawodnych o bardzo wysokiej jakości.
Niszczarki biznesowe premium wyposażone są w najwyższej jakości noże tnące wykonane ze specjalnej
hartowanej stali. Elementy te są poddawane największym obciążeniom, a mimo to mamy pewność ich
niezawodności, dlatego też wprowadziliśmy dożywotnią gwarancję na ich pękanie.

ZOBACZ FILM
Niszczarka biznesowa PREMIUM marki IDEAL.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
SZCZELINA PODAWCZA
• dla papieru: 220 mm
System cięcia: paskowy
Szerokość ścinka:

4 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek: 11 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 20 litrów
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA ISO/IEC 21964)
• kategoria P : P-2
• kategoria Tx: Tx-2
• kategoria Ex: Ex-2
POZOSTAŁE PARAMETRY
• niszczy karty kredytowe: Tak
• niszczy płyty CD: Nie
• 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): Tak
• kółka: Nie
• rewers : automatyczny
Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu
pracy, automatyczny rewers, podwójne zabezpieczenie silnika, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie
pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
WAGA
• waga netto: 6,5 kg
• waga brutto: 7,8 kg
WYMIARY
• wysokość: 428 mm
• szerokość: 345 mm
• głębokość: 213 mm
GWARANCJA
• gwarancja na noże tnące: dożywotnia
• gwarancja na urządzenie: 5 lat
• serwis 72h: Tak
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE / AKCESORIA

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

91,00 zł netto
111,93 zł brutto
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