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Technická specifikace

Velikost koše 20 litrů 

Připojení 230 V / 50 Hz 

Příkon        150 W 

ŘEZ 4 mm podélný řez

Kapacita, počet listů*: 11-13  I  9-11

ŘEZ 3 x 25 mm příčný řez

Kapacita, počet listů*: 6-7  I  5-6

ŘEZ 2 x 15 mm příčný řez

Kapacita, počet listů*: 4-5  I  3-4

* A4 papír 70 g/m2  I 80 g/m2

max.

 listů

Velikost 428 x 345 x 213 mm (V x Š x H)

Hmotnost 6.5 kg / 7.5 kg (příčný řez)

GS certifikát-č. DP 10031 

Inovativní, kompaktní skartovací stroj ke 
stolu s EASY-Touch pro intuitivní ovládáním

Charakteristika stroje
Snadno ovladatelný skartovací stroj ke stolu šetrný k životnímu prostředí uživatele. Ocenění „Blue 
Angel“ pro jeho energetickou účinnost. EASY-Touch multifunkční spínací prvek pro stand-by / stop 
(vypnuto) / zpětný chod s integrovanými Opti-CAL signály pro provozní stav skartovače. Foto buňka 
pro řízení automatického začátku a konce. Automatický zpětný chod a zastavení. ZERO ENERGY v 
pohotovostním režimu: kompletní, automatické odpojení od napájení po 30 minutách. Transparentní 
bezpečnostní klapka plnicího otvoru, jako další bezpečnostní prvek. Plná pracovní šířka DIN A4 
(220 mm).Tichý, výkonný a energeticky úsporný 150 W motor. Dvojitá ochrana motoru. Vysoce 
kvalitní, odolné řezné hřídele odolné kancelářským sponkám ze speciální tvrzené oceli s doživotní 
zárukou. Atraktivní odpadový koš z plastu odolného vůči nárazu. Praktická rukojeť pro zvedání 
skartovací hlavy ze zásobníku. Magnetický spínač pro automatické zastavení, pokud je skartovací 
hlava odstraněna z koše (2245 CC).
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ZERO
ENERGY
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ŘEZNÉ VÁLCE Z KALENÉ OCELI

Robustní a odolné: speciálně kalené nože 
odolávající i kancelářským sponkám. 
Doživostní záruka na řezné hřídele při 
správném používání.

PRAKTICKÉ DRŽADLO

Praktické držadlo zakomponované do skartovací 
hlavy stroje pro snadné zvednutí hlavy a 
vysypání koše.

BEZPEČNOSTNÍ LIŠTA

Bezpečnostní transparentní lišta v otvoru 
je dalším bezpečnostním prvkem, který 
udržuje prsty, kravaty nebo jiné předměty 
od řezných hřídelí.

Vlastnosti

Technická data přibližná. Změna vyhrazena 04/2015

EASY-TOUCH MULTIFUNKČNÍ OVLADAČ
Snadné ovládání je garantováno díky EASY-
Touch multifunkčnímu ovladači pro stand-by / 
zastavení (vypnutí ) / zpětný chod a se 
světelnou signalizací pro zobrazení operačního 
stavu skartovacího stroje.




