
HSM GmbH + Co. KG • Austraße 1-9 • 88699 Frickingen/Germany
Tel. +49 7554 2100-0 • Fax +49 7554 2100-160 • info@hsm.eu • www.hsm.eu

HSM SECURIO AF300 - 1,9 x 15 mm

Niszczarki dokumentów HSM SECURIO AF300 z
automatycznym podajnikiem papieru

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy.
Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru i
możliwością niszczenia dokumentów bez nadzoru dzięki blokadzie
zabezpieczającej włożone stosy papieru przed nieupoważnionym
dostępem. Automatyczny podajnik, blokada dostępu, oraz wysoka
wydajność niszczenia do 300 arkuszy papieru z jednoczesną możliwością
niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymalną oszczędność
czasu użytkownika.

Informacje o produkcie

Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują
bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze
biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.

Niszczenie równoległe: w trakcie automatycznego podawania stosu papieru można
jednocześnie podawać arkusze papieru ręcznie.
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Parametry

Numer zamówienia: 2092111

EAN 4026631050647

Obszar zastosowania: Biuro

Rodzaj cięcia: cięcie kawałków

Szerokość cięcia: 1,9 mm

Długość ścinka: 15 mm

Stopień bezpieczeństwa
(DIN 66399, ISO/IEC
21964):

E-4|F-2|P-5|T-5

Wydajność cięcia w
arkuszach 80g/m²: 8 - 10

Szybkość cięcia: 65 mm/s

Wydajność paper: 19 kg/h

Pobór mocy silnika: 500 W

Napięcie / częstotliwość: 230 V / 50 Hz

Szerokość szczeliny
wejściowej: 240 mm

Pojemność kosza: 35 l

Poziom głośności (bieg
jałowy): ca. 56 dB(A)

Szerokość x głębokość x
wysokość: 395 x 435 x 837 mm

Waga: 18,883 kg

Kolor: biały

Niszczone materiały:
Papier, Zszywki i spinacze
do papieru, Karta
kredytowa
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