Skartovač INTIMUS 60 SC2 (SP2)
3,8 mm
Kancelářský skartovací stroj
Nový obchodní název od roku 2019:
Skartovač INTIMUS SP2 3,8 mm
• Kancelářská skartovačka
• Certifikován NBÚ - Typ 1 (pro vyhrazené)
• Skartace papíru, náhodně vložených kancelářských a
sešívacích sponek, disket, plastových disků a obdobných
médií
• Jednoduché intuitivní ovládání pomocí multifunkčního
displaye "i-control"
• Skartuje v proužku 3,8 mm až 24 listů papíru 70g/m2 a až
21 listů 80 g/m2
• Rychlost řezání (70g/m2): 0.08 m/sec. = 388 stran/min
• Pracovní šíře 260 mm, objem odpad. nádoby 60l
• Řezací mechanizmus zpracuje i náhodně vložené
kancelářské a sešívací sponky
• Automatické spouštění fotobuňkou
• Zpětný chod při přeplnění papírem
• Samostatné vstupní otvory pro skartaci papíru a digitálních
médií (CD, DVD, diskety, kreditní karty)
• Oddělené řezací mechanizmy prodlužují životnost nožů
• Vyjímečně tichý chod (max. 55 dB)
• Možnost aktivace bezpečnostního zámku
• Samostatné odpadové nádoby pro papír a plast umožňují
ekologické třídění odpadového materiálu pro recyklaci
• Automatické přepnutí po 30 minutách do režimu SLEEP

Technické parametry

(změna technických parametrů vyhrazena)

Značka
Utajení dle Vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb.
Utajení dle Vyhlášky NBÚ č. 528/2005 Sb. (média)
Typ řezu
Šíře řezu [mm]
Šíře řezu (digitální média) [mm]
Pracovní šíře [mm]
Kapacita řezání [listů A4 80 g/m2]
Kapacita řezání [listů A4 70 g/m2]
Rychlost řezu [m/s]
Rychlost řezu [listů A4 70g/m2/min.]
Objem odpadové nádoby [l]
Tlačítko zpětného chodu
Signalizace otevření dveří
Skartace kreditních karet
Skartace CD, DVD
Skartace disket
Kolečka
Tepelná ochrana motoru
Hladina hluku [dB]
Rozměry VxŠxH [mm]
Hmotnost [kg]
Napájení [V/Hz]
Příkon [kW]
Záruka proti zlomení nožů [let]
Záruka na stroj [měsíců]
Katalogové číslo

Intimus
typ 1 (pro vyhrazené)
PC
proužek
3,8
8
260
21
24
0,08
388
60
•
•
•
•
•
•
•
55
770 x 450 x 390
34
230/50
0,7
30
24
279101

