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Niszczarka DAHLE 416 air 
 
Dana techniczne 
 
Nazwa produktu 416air 
Szerokość otworu 400 mm 
Wydajność w arkuszach A4 80 g/m²* 18 - 20 kartek 
Cięcie w mm 4 x 40 mm 
Stopnie ochrony P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 
Płyty CD/DVD tak 
Karty tak 
Spinacze biurowe tak 
Wielkość pojemnika na ścinki 160 l 
db (A) przy pracy jałowej 52 dB(A) 
Zużycie prądu 900 W 
Zasilanie 230 V 
Waga netto 69 kg 
Prędkość 5.7 m/min 

Opis 

Niszczarka departamentowa do niszczenia dużej ilości dokumentów 
Unikalny system filtrów DAHLE CleanTEC® redukuje ekspozycję na mikropyłki emitowane przez niszczarki, 
dbając o czyste powietrze w biurze. 
Innowacyjne cylindry tnące MHP® (Matrix High Performance): najwyższej jakości cylindry tnące ze stalowego 
kompozytu o zagwarantowanej trwałości 
Opatentowany proces produkcyjny sprzyja zachowaniu zasobów naturalnych dzięki efektywniejszemu zużyciu 
materiałów w porównaniu do konwencjonalnego procesu produkcji cylindrów tnących 
nie wymaga olejowania ani konserwacji 
Większa wydajność i komfort dzięki cylindrom tnącym MHP 
Czytelny, przyjazny dla użytkownika panel kontrolny z podświetlanymi symbolami i sygnałami akustycznymi 
Elektroniczna funkcja start-stop kontrolowana przez zintegrowany czujnik świetlny. 
Wygodna automatyczna funkcja rewers oczyszcza otwór wlotowy gdy załaduje się za dużo papieru 
Wygodny otwór wrzutowy i funkcja rewers dla ręcznej kontroli 
Silnik wyłącza się automatycznie kiedy worek na ścinki jest pełny albo kiedy drzwi zostają otwarte 
Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach nieużywania. 
Mocny silnik dla dużej wydajności i dłuższego funkcjonowania 
Ekstremalnie cicha, sprzyja zachowaniu komfortu pracy 
Oddzielny otwór i pojemnik na płyty CD dla niezawodnego i przyjaznego dla środowiska niszczenia 
Szeroko otwierane drzwi ułatwiają opróżnianie pojemnika 
Wygodne kółka obrotowe zapewniają 5 cm przestrzeń do czyszczenia i zwiększają mobilność a 2 hamulce 
stabilnie utrzymują niszczarkę w miejscu 
Oddzielny główny wyłącznik do całkowitego odcięcia od prądu niszczarki 
Praktyczna wtyczka zasilania może być wypięta z niszczarki 
Zawiera 10 mocnych worków na ścinki do wielokrotnego użytku (artykuł nr 20708) 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 960 x 734 x 511 mm 
 


