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OP DE AFDELING
  Automatisch aan/uit via een 

   lichtbarrière wanneer papier in de 
   papierinvoer wordt ingevoerd

  Deze wordt handmatig bediend 
   via het toetsenblok met zachte 
   druktoetsen wanneer papier in de 
   invoer wordt ingevoerd

  Automatisch achteruit in geval van 
   papieropstoppingen

  Optische of hoorbare foutindicatiet

Professionele
 datavernietigers

– een samengang van technologie, prestaties en design. Alle intimus® 

vernietigers bestaan uit duurzame, nauwkeurig ontworpen componenten met 

zeer hoge prestaties, ontworpen voor langdurig en intensief gebruik. Onze 

productportfolio voorziet in alle eisen en wensen, van dagelijks kantoorgebruik 

tot vernietigingsmachines met een zeer hoge beveiliging voor de vernietiging 

van vertrouwelijk materiaal overeenkomstig alle huidige wettelijke eisen 

zoals DIN 66399 of NSA 02/01. intimus® vernietigers bevatten talloze functies 

waarmee ze extreem gebruiksvriendelijk en efficiënt zijn.



www.intimus.com

* A4 op basis van 70 g / m2 DIN papier 1. Blade prestaties afhankelijk van de eigenschappen van het papier en kan dus variëren. 
 Hieronder kan de nominale / nominale spanning leiden tot lagere blade prestaties.

 SPECIFICATIES                                                         

Model H200 CP4 H200 VS CP4

Snippergrootte 3,8 x 40 mm 3,8 x 40 mm

Vangst mand volume 200 l 200 l

Aantal gebruikers 10+ personen 10+ personen

Veiligheidsniveau 
(DIN 66 399)

P-4 / F-1 / O-3 / T-4 P-4 / F-1 / O-3 / T-4

Snippercapaciteit*
70-80 (Vellen) 70 g/m2

65-75 (Vellen) 80 g/m2

60-70 (Vellen) 70 g/m2

55-65 (Vellen) 80 g/m2

Snijsnelheid 240 mm/s 40-360 mm/s

Vernietigt ook:

Dimensies (W/D/H) 75 x 55 x 180 cm 75 x 55 x 180 cm

 Afgedichte, stofvrije 
  mobiele basis met grote 
  capaciteit integrale 
  opvangmand

 De opvangmand is op 
  een schuifframe 
  geplaatst en kan volledig 
  uit de vernietiger worden 
  genomen zodat 
  versnipperd materiaal 
  gemakkelijk kan worden 
  verwijderd

 Op zwenkwielen 
  gemonteerdvoor 
  flexibel gebruik

Deze machine is gespecialiseerd in het versnipperen van papier.
Cd’s / dvd’s mogen alleen in kleine hoeveelheden worden 
ingevoerd in verband met papier, anders kan de snijeenheid 
defect raken. Als er meer CD/DVD’s tegelijk worden ingevoerd dan 
aangegeven, kan dit leiden tot een blokkade van de snij-unit en 
uiteindelijk tot een defect van de snij-unit. 

Aandacht: er is geen continue versnippering van alleen CD/DVD’s 
toegestaan.


