EBA SHREDCAT 8285
Výkonný skartovací stroj s automatickým podavačem.
Automaticky skartuje na částice 4 x 10 mm
až 350 volných listů ze zásobníku. Elegantní design.

53 l
230 V / 50 Hz
200 W

705 x 470 x 380 mm (v x š x h)
20 kg

- Automatické přepnutí do režimu EcoMode
(ekonomický mód s nulovým odběrem energie) v případě nečinnosti.
- Snadná manipulace při vyprázdnění skartovaného odpadu
( koš výsuvný z přední strany). Průzor v koši pro kontrolu zaplnění.
- Automatický start/stop pomocí optického senzoru.
- Automatické vypnutí skartace při naplnění koše.
- Optická indikace pracovního stavu prostřednictvím barevných LED.
- Možnost elektronického uzamčení skartovaných dokumentů vložením
čtyřmístného PIN kódu. Je tak zaručeno, že nikdo jiný se ke
skartovanému obsahu nedostane.
- Tichý, silný a energeticky úsporný motor.
- Kolečka pro snadný pojezd.

Model / Typ řezu:

(C) 4 x 10 mm, křížový řez

Kapacita listů*:

až 350

Stupeň utajení dle NBÚ:

2 - důvěrné

Stupeň utajení dle DIN66399:

P4

* A4 papír 80 g/m2

350
listů

22 cm

Charakteristika produktu
Výkonný skartovací stroj s automatickým podavačem určený pro velké kanceláře.
Automaticky skartuje na částice 4 x 10 mm až 350 volných listů ze zásobníku. Vstup
220 mm. Schopnost skartace: volný, sešitý nebo sepnutý papír, plastové karty, CD/
DVD. Objem koše 53 L. Orientační objem skartovaných listů formátu A4 je 850 ks.
Oddělený vstup pro skartaci CD/DVD nebo plastových karet se samostatným
odpadním košem usnadní následné oddělení skartovaného odpadu. Vstup pro ruční
vložení a následnou skartaci až 5 listů 80 g papíru najednou.

Technická specifikace:

Příkon

max.

EBA SHREDCAT 8285
Prvky výbavy stroje:

AUTOMATICKÝ PODAVAČ
Automaticky skartuje až 150 volných
listů ze zásobníku.

KONTROLNÍ LED PANEL
Optická indikace pracovního stavu prostřednicvím
barevných LED.

ELEKTRONICKÉ UZAMČENÍ
Možnost elektronického uzamčení skartovaných
dokumentů vložením čtyřmístného PIN kódu.

PROSTORNÝ KOŠ
Snadná manipulace při vyprázdnění skartovaného
odpadu. Průzor v koši pro kontrolu zaplnění.

VSTUP PRO SKARTACI CD/DVD
Oddělený vstup pro skartaci CD/DVD
nebo plastových karet.

PRAKTICKÁ KOLEČKA
Čtyři kolečka pro snadný pojezd, dvě s aretací.

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 03/2020.

