max.

IDEAL 2503

23

Silný, kompaktní skartovač s rozšířenou
kapacitou odpadního prostoru, se vstupní
šířkou 260 mm.

26 cm

ŘEZ:

listů

4 mm proužek

Kapacita, počet listů*: 21-23 I 18-20
ŘEZ:

4 x 40 mm křížový

Kapacita, počet listů*: 16-18 I 13-15
ŘEZ:

2 x 15 mm křížový

Kapacita, počet listů*: 10-12 I 8-10

* Papír DIN A4, 70 g/m2 I Papír 80 g/m2

Technické údaje

Popis

Objem

SPS-bezpečnostní balíček (Safety Protection System): patentovaná, elektronicky
řízená jistící klapka v místě vstupu, jako dodatečná bezpečnostní fukce;
vícefunkční přepínač "EASY-SWITCH" s přehledným menu a barevnou světelnou
signalizací provozu; automatický zpětný chod při ucpání papírem a následné
vypnutí; automatické vypnutí po naplnění odpadní nádoby; elektronická kontrola
uzavření dvířek podstavce; dvoustupňové jištění motoru; úsporný režim "ZERO
ENERGY" : kompletní vypnutí odběru el. energie po 30 min. ve stavu Stand-by.
Automatická start/stop funkce pomocí optického senzoru. Nože z tvrzené speciální
oceli odolné vůči kancelářským sponkám s doživotní zárukou Přímý řez (proužek)
umožňuje skartaci CD/DVD nosičů. Tichý a výkonný motor. Robustní, uzavřená
převodovka. Vysoce kvalitní dřevěná skříňka s kolečky pro pojezd. Mechanicky
odolný plastový odpadní koš.

100 l (skříňka)
75 l (koš)
230 V / 50 Hz

Příkon

580 W

Maße

870 x 500 x 377 mm (v x š x h)

Gewicht

30 kg / 30,5 kg (Cross Cut)
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IDEAL 2503
Vlastnosti

NOŽE Z TVRZENÉ OCELI

EASY-SWITCH

BEZPEČNOSTNÍ KLAPKA

Vysoce kvalitní nože ze speciální oceli
odolné vůči kancelářským sponkám s
doživotní zárukou při správném používání .

Snadná obsluha: inteligentní multifunkční
spínač s integrovaným optickým signálem
zobrazující provozní stav.

Elektronicky kontrolovaná bezpečnostní
transparentní klapka v přívodním otvoru
udržuje prsty, kravaty nebo jiné předměty
od řezných nožů.

PRAKTICKÝ KOŠ

KVALITNÍ KOMPONENTY

KVALITNÍ KOMPONENTY

Ekologicky nezávadný, plastový, mechanicky
odolný koš pro skartovaný materiál jde
jednoduše vytáhnout ze skříňky a vyčistit.
Lze v něm používat odpadní pytle.

Osvědčená a spolehlivá: Řídicí elektronika
pro různé automatické funkce včetně
úsporného režimu ZERO ENERGY
pohotovostního režimu.

Dřevěná skříňka (objem 100 l) s odolným,
seřiditelným kováním a kolečky pro pojezd.
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