Niszczarka FELLOWES LX211, 15 kartek, 2x12mm, P-5, kosz 23l, czarna

Producent:

Fellowes

Nr. produktu:

5050201

PROMOCJA

1 420,00 zł
netto: 1 154,47 zł

Przejdź do sklepu

OPIS PRODUKTU
Starannie zaprojektowane niszczarki serii LX wyróżniają się nowoczesnym wzornictwem wyposażonym w unikalną
technologię. Niszczarka Fellowes LX211 to kolejna po LX201 z serii niszczarek nowej generacji. Potrafi zniszczyć do 15 kartek
na ścinki 2x12 mm spełniając stopień bezpieczeństwa P-5 według standardu ochrony danych ISO/IEC 21964 (norma DIN
66399). Kosz o pojemności 23 litrów oraz cicha praca srawia, że jest idalnym urządzeniem przybiurkowym dla
wymagających. Dostępna również w kolorze białym. Niszczarki Fellowes LX zostały wyposażone w nowatorski, inteligentny
panel sterowania IntelliBAR, który informuje o aktualnym stanie urządzenia. Niby nic nowego, ale oprócz wskazania trybu
pracy urządzenia, zapełnienia kosza na ścinki otrzymamy informację o aktualnym obciążeniu urządzenia niszczonym
materiałem oraz o czasie przacy pozostałym do zatrzymania niszczarki i schłodzenia podzespołów.

Funkcje panelu

sterowania IntelliBAR™: 1. Sensor czasu pracy. Urządzenie ostrzega kiedy jego czas pracy ciągłej jest bliski końcowi i musi
schłodzić podzespoły 2. Czujnik wydajności pracy. Czujnik wykrywa czy jest możliwość włożenia większej ilości kartek.
3. 100% Jam Proof™. Zapobiega przeładowaniu urządzenia, zapewnia inteligentne dzielenie dokumentów na mniejsze partie 4.
Wskaźnik zapełnienia kosza. Urządzenie informuje kiedy kosz na ścinki jest bliski zapełnienia i potrzeba go opróżnić
5. SafeSense®. Opatentowany czujnik bezpieczeństwa, który zatrzymuje pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny
wejściowej przez ludzi lub zwierzęta. Do oferowanych urządzeń zapewniamy:

1. Bezpłatną dostawę, 2. Gwarancję

producenta, 3. Wsparcie techniczne na terenie Warszawy i Poznania: - wniesienie, rozpakowanie oraz instalację sprzętu, sprawdzenie poprawności działania urządzenia, - przeszkolenie z zakresu prawidłowej obsługi, - krótki czas realizacji
zgłoszeń serwisowych (do 48h), - bezpłatny odbiór uszkodzonego urządzenia i dostawę do serwisu gwaranta, - urządzenia
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zastępcze na czas naprawy, - ubezpieczenie OC w zakresie działań serwisowych i powierzonego sprzętu, 4. Kompleksową i
profesjonalną opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Oferowane w ramach sprzedaży dodatkowe
WSPARCIE TECHNICZNE oferowane przez firmę ESSI to gwarancja spokoju i świadomość, że nasi doświadczeni specjaliści
czuwają i szybko reagują na ewentualne zgłoszenia.
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