
Skartovače DAHLE 504

•	 Skartovač pro velké kanceláře
•	 Přehledný komfortní ovládací panel
•	 Elektronická funkce spuštění a zastavení
•	 Pohodlný automatický zpětný chod
•	 Komfortní funkce obousměrného chodu
•	 Automatické zastavení motoru
•	 Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 minutách nepoužívání a 

automatické vypnutí po 30 minutách
•	 Řezné válce z kvalitní a speciální plné oceli odolné proti kancelářským 

a sešívacím sponkám
•	 Silný motor
•	 Extrémně tichý provoz
•	 Samostatný vstup pro skartaci CD včetně samostatné sběrné nádoby
•	 Kvalitní dřevěná skříň
•	 Široce se otevírající dvířka
•	 Komfortní kolečka pro lepší manipulaci
•	 Samostatný hlavní vypínač
•	 Praktický IEC napájecí konektor
•	 Včetně 10 pevných sběrných pytlů
•	 Rozměry (v x š x h): 705 x 430 x 350 mm

CE Schválení

Skartovače k psacímu stolu:
Výkon a komfort přímo na pracovišti

Šířka vstupního otvoru 240 mm

Objem 40 litrů

Výkon 350 W

Řezání na částice

Komfortní vodicí kolečka se zajišťovacími brzdami 
pro bezpečné ukotvení

GS atest Intertek

Energeticky úsporný inaktivní režim po 10 mi-
nutách nepoužívání a automatické vypnutí po 30 
minutách

Extrémně tichý provoz pro příjemné a klidné 
pracovní klima

35 letá záruka na řezné válce

German Engineering by DAHLE

Číslo výrobku Výkon v 
listech A4 80 
g/m3

Řez v mm Stupně utajení Au-
tom. 
ole-
jnič-
ka

Olej 
vč. v 
ml

CD / 
DVD

Karty Kan- Hluč-
nost 
v 
db(A) 
při 
cho-
du na 

EAN

40222-04701 5 2.0 mm  15.0 mm P-5/F-2/T-5/E-4 - 50 - n n 47 4007885247984



Skartovače DAHLE 504

Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní 
straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač

Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý 
přesun skartovače z bodu A do bodu B

Ekologický olej je kdykoli po ruce   i u všech 
modelů cross-cut

Vytahovatelná, zaoblená lišta umožňuje jedno-
duchou výměnu sběrného pytle

Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové 
nosiče s tajnými údaji


