NISZCZARKA WYSOKOWYDAJNA - EBA
5300 C / 6 X 50 MM

OPIS PRODUKTU
Kompaktowa obudowa sprzyja racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni biurowej. Wygodna szczelina
podawcza do 460 mm. Automatyczne uruchamianie/zatrzymywanie dzięki fotokomórce. Wielofunkcyjny
przycisk EASYSWITCH – pozwala na łatwą obsługę urządzenia, wskazuje status niszczarki przy pomocy
różnych kolorów i podświetlanych symboli. Sterowanie elektroniczne zapobiega podaniu nadmiernej ilości
papieru poprzez automatyczne cofanie i ponowne wprowadzanie w przypadku zacięć papieru. Składany stolik
przy szczelinie podawczej. Wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny. Wytrzymałe noże tnące wykonane z
wysokiej jakości hartowanej stali odporne na miękkie metalowe przedmioty takie jak zszywki czy spinacze.
Automatyczna olejarka pozwala na pracę ciągłą urządzenia. Automatyczny tryb bezczynności po 30 minutach
pozwala na oszczędność energii. Mocny silnik trójfazowy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem. Drzwiczki z
przodu pozwalają na szybki dostęp do pojemnika o dużej objętości, a dzięki zastosowaniu kółek pozwala na
łatwy transport. Automatyczne zatrzymanie urządzenia po otwarciu drzwi przednich lub po zapełnieniu kosza
na ścinki.

NISZCZARKI WYSOKOWYDAJNE MARKI EBA
Jest to segment niszczarek dla najbardziej wymagających. Wzorowa wydajność, światna jakość wykonania,
możliwość pracy ciągłej.

PRZEŁĄCZNIK EASY SWITCH
To przede wszystkim łatwość obsługi. Inteligentny wielofunkcyjny przełącznik ze zintegrowanymi wskaźnikami
świetlnymi wskazującymi aktualny stan pracy urządzenia.

SKŁADANY STÓŁ PODAWCZY
Jest to idealne rozwiązanie przy wkładaniu papieru na płasko. Fotokomórka automatycznie uruchamia lub
zatrzymuje głowicę tnącą podczas korzystania z tej szczeliny.

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE NOŻY
Za pomocą specjalnego oleju smarowane są noże tnące co zapewnia wysoką wydajność niszczenia
dokumentów.

MOBILNY POJEMNIK NA ŚCINKI
Można go łatwo wysunąć otwierając przednie drzwiczki. Niszczarka automatycznie się zatrzyma.

SPECYFIKACJA PRODUKTU
SZCZELINA PODAWCZA
• dla papieru: 460 mm
System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)
Szerokość ścinka: 6 x 50 mm
Maksymalna ilość niszczonych kartek: 83 (80 g/m²)
Pojemność kosza na ścinki: 230 litrów
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA ISO/IEC 21964)
• kategoria P : P-3
• kategoria T: T-3
• kategoria E: E-2
• kategoria O: O-2
POZOSTAŁE PARAMETRY
• niszczy karty kredytowe:

Tak
• 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: pojedyńcze
• automatyczne wyłączenie: Tak
• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy): Nie
• kółka: Tak
• rewers : automatyczny
Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu
pracy, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczny rewers, odcięcie
zasialania w przypadku zacięcia papieru, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących,
Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące
WAGA
• waga netto: 244 kg
• waga brutto: 252 kg
WYMIARY
• wysokość: 1230 mm
• szerokość: 740 mm
• głębokość: 765 mm
GWARANCJA
• gwarancja na noże tnące: 2 lata
• gwarancja na urządzenie: 2 lata
• serwis 72h: Nie
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