
Paperisilppuri | 4x 30mm | 12 l | 2.5 m/min | DIN 4 | 220 mm 
| 170 mm | 320 mm | 325 mm | Verkkovirta | 100 - 240 V AC 

50/60 Hz | 300 W | Euro / Tyyppi-C (CEE 7/16) | 1.20 m | 
Musta | 2790 gGeneral information

Pidä työpöytä siistinä ja hävitä kirjeet, tiedostot, laskut ja 
jopa pankkikortit turvallisesti. 

Tähän tehokkaaseen A4-paperisilppuriin mahtuu jopa 12 
litraa silputtua paperia. Siitä huolimatta silppuri on 
tarpeeksi pieni joko pöydän alle tai jopa pöydän päälle.

Asiakirjat ja kortit silputaan DIN-P4-turvallisuustasolle, 
joka takaa, että ne on silputtu vaikeasti luettaviksi 4x38 
mm leveiksi liuskoiksi.

Paperisilppurissa on peruutuspainike, jonka avulla 
silppurin tukkinut paperi saadaan ulos nopeasti ja 
turvallisesti.

Features

• DIN P-4 -turvallisuustason täyttävä 4x38 mm:n levyinen 
silppu
• Kompakti koko - sopii pöydän alle tai päälle
• Säiliöön mahtuu 12 litraa silputtua materiaalia, ennen 
kuin se täytyy tyhjentää
• Tehokas - pystyy silppuamaan jopa 6 arkkia paperia 
kerralla, ja silppuaa myös luotto- ja pankkikortit

Specifications

Väri: Musta
Materiaali: Muovi
Maksimi virrankulutus: 300 W
Virtakaapelin pituus: 1.20 m
Korkeus: 170 mm
Tulojännite: 100 - 240 V AC 50/60 Hz
Virtapistoke: Euro / Tyyppi-C (CEE 7/16)
Virtalähteen tyyppi: Verkkovirta
Paperin muoto: A4
Maksimi sisääntulon leveys: 220 mm
Leikkausnopeus: 2.5 m/min
Tilavuus: 12 l
Silpun koko: 4x 30mm
Syvyys: 325 mm

Sales information

Order code: PASH120BKA4
Product 
description:

Paperisilppuri | 4x 30mm | 12 l | 2.5 m/min | 
DIN 4 | 220 mm | 170 mm | 320 mm | 325 
mm | Verkkovirta | 100 - 240 V AC 50/60 Hz 
| 300 W | Euro / Tyyppi-C (CEE 7/16) | 1.20 
m | Musta | 2790 g

Packaging: Lahjapakkaus
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 325 mm 375 mm 320 mm 3420 g
2 340 mm 390 mm 370 mm 7320 g
8 335 mm 395 mm 365 mm 7250 g



Leveys: 320 mm
Turvastandardi: DIN 4
Paino: 2790 g

Package contents

1x paperisilppuri
12 Litran Säiliö
Käyttöohje
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