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intimus AutoShred 180 CP4
A TELJESEN AUTOMATIKUS IRATMEGSEMMISÍTŐ

INDÍTSD, TÖLTSD, ÉS HAGYD, KÉSZ!
Ezzel a teljesen automatikus iratmegsemmisítővel az 

iratmegsemmisítéssel töltött órák már a múlté! Az 

intimus AutoShred 180 CP4 garantálja 180 lap 

biztonságos és teljesen automatikus megsemmisítését 

automatikus adagolási módban.  Az  alacsony 58 

dB(A) értéknek köszönhetően a gép különösen halkan 

működik.  A beépített túlmelegedés elleni védelem és a 

papírelakadás elleni védelem technológia hosszú, akár 

120 perces megszakítás nélküli üzemidőt tesz lehetővé. 

Amint a munka befejeződik, a gép 5 perc után 

automatikusan kikapcsol!

Tökéletes a következők hatékony megsemmisítésére:

Papír

beleértve a tűző- és iratkapcsokat! 

Bank- és mágneskártya

mágneses csíkkal vagy elektronikus chippel! 

INDÍTSD, TÖLTSD ÉS HAGYD, KÉSZ!



Kialakítás

Az AutoShred a 58 dB(A)-es hangerővel 

különösen halkan működik és kényelmes 

munkakörnyezetet biztosít.

Az eszköz felépítése és kivitelezése megfelel a 

legmagasabb minőségi és biztonsági előírásoknak. 

Az automatikus adagolással 180 papírlap (80 g/m²), 

gem- és tűzőkapcsokkal együtt is betölthető! 

A kézi adagolással bankkártyák és akár 10 papírlap 

(80 g/m²) is aprítható egyszerre.  

A nagyméretű és könnyen kivehető 32 literes 

hulladékgyűjtőbe akár 325 papírlap is elfér.

A 4 x 12 mm-es darálék részecskék megfelelnek a 

DIN 66399 szerinti P-4 biztonsági szintnek. 

(ISO/IEC 21964).

A túlmelegedés elleni védelem és az intelligens 

papírelakadás elleni védelmi technológia különösen 

hosszú, 120 perces megszakítás nélküli üzemidőt 

biztosít.

Amikor Ön már befejezte a munkát, az AutoShred 

továbbra is megbízhatóan folytatja a munkát.

A megsemmisítés végeztével a gép 5 perc elteltével 

automatikusan kikapcsol.

NÉZD MEG A VIDEÓT!

A dokumentumokat gem- és tűzőkapcsokkal együtt is felaprítja.Nagy, 32 literes gyűjtőedény.

START.
LOAD.
AND LEAVE.
DONE!

https://www.youtube.com/watch?v=voQBemPCdJc


partner@iroda-futar.hu
+36 70 401 3676 

www.iroda-futar.hu

Műszaki adatok

Biztonsági szint ISO/IEC 

21964 (DIN 66399)

Aprítási méret

Aprítható anyag

Etetési szélesség

Tartály térfogata

Lap kapacitás 80 g/m²****

Vágási sebesség  80 g/m²

Motor üzemeltetési idő

Méretek Sz x Mé x Ma

P-4 / T-4 / E-3 

4 x 12 mm

Papír, tűző- és gemkapcsok, bank- 

és mágneskártyák

 220 mm

32 liter / 325 lap

Manuális: 10 lap 
Automata: 180 lap

Manuális: max 41 mm/s  
Automata: max 76 mm/s

Manuális: 10 perc be / 45 ki 
Automata: 120 perc be / 45 ki

356 x 466 x 480 mm

Műszaki adatok

345 watt

220–240 V / 50–60 Hz 

16 kg

2 év

2 év

CE / GS

Motor teljesítménye

Energiaellátás

Súly

Garancia a gépre 

Garancia a vágószerkezetre 

Tanúsítványok

Érintőkijelző

Automata kikapcsolás 

Automatikus indítás/leállás 

Automatikus hátramenet

A tároló tele érzékelő

Görgők

* Biztonsági szint a DIN 66399 (ISO/IEC 21964) szerint
**    Automatikus adagolási módban
***  Zajszint üresjáratban
****  A lapkapacitás a papír súlyától és az áramellátástól függően változhat.

Minden specifikáció papíraprításra vonatkozik. A teljesítmény az adagolás típusától és a papír minőségétől függően változhat. 
Az adatokért felelősséget nem vállalunk. A lehetséges műszaki és optikai változásokat fenntartjuk.

TOVÁBI KÉRDÉSE LENNE?
LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!

58 dB(A)***180 papírlap**P4* 32 liter 120 perc
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