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Skartovacie zariadenia

Technické parametre 79Ci:

• šírka vstupu 230 mm
• chod motora 20 min.
• š × v × h 382 × 472 × 264 mm
• objem odp. nádoby 23 ℓ
• hmotnosť 12,86 kg.

Fellowes Powershred® 79Ci
Inteligentný tichý skartátor do menšej kancelárie a pre malé pracovné 
skupiny s kontinuálnym chodom motora 20 minút. Vybavený paten-
tovaným systémom na  zabránenie uviaznutia papiera pri skartovaní 
(100% JAM PROOF), ktorý detekuje hrúbku vloženého papiera a inte-
ligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, aká je výkonnosť a efek-
tívnosť skartovania, ochranným prepínačom Safe Sense a energeticky 
úsporným chodom, šetriacim spotrebu energie v porovnaní s ostatný-
mi modelmi až do 70 %. Kolieska s aretáciou pre väčšiu mobilitu a sta-
bilitu. Farba antracitová / sivá.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

2 FE4679 00 Powershred® 79Ci 4 × 38 Dôverné P-4 16 363,–

Technické parametre:

• šírka vstupu 230 mm
• chod motora 10 min.
• rýchlosť rezu 3 m / min
• š × v × h 372 × 532 × 274 mm
• objem odp. nádoby 23 ℓ
• hmotnosť 11,5 kg.

Fellowes Powershred® 73Ci
Inteligentný skartátor pre menšie kancelárie a malé pracovné skupiny. 
Automatický štart / stop riadený fotobunkou. Kontinuálny chod moto-
ra 10 minút. Okrem papiera skartuje spinky, kancelárske spony, mag-
netické karty, CD a DVD.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

1 FE4601 10 Powershred® 73Ci 4 × 38 Dôverné P-4 12 282,–

Ďalšie vlastnosti:

• automatický štart / stop
• systém na zabránenie uviaznutia papiera
• energeticky úsporný systém
• elektronický senzor dotyku.

Fellowes Powershred® 99Ci
Inteligentný tichý skartátor do menšej kancelárie a pre malé pracovné 
skupiny s kontinuálnym chodom motora 30 minút. Vybavený paten-
tovaným systémom na  zabránenie uviaznutia papiera pri skartovaní 
(100% JAM PROOF), ktorý detekuje hrúbku vloženého papiera a inte-
ligentne užívateľa vizuálne informuje o tom, aká je výkonnosť a efek-
tívnosť skartovania, ochranným prepínačom Safe Sense a energeticky 
úsporným chodom, šetriacim spotrebu energie v porovnaní s ostatný-
mi modelmi až do 70 %. Kolieska s aretáciou pre väčšiu mobilitu a sta-
bilitu. Farba antracitová / sivá.

Obj. kód Model Rez v mm

Stupeň

utajenia DIN

Kapacita A4 

70 g / m² Cena €

3 FE4691 00 Powershred® 99Ci 4 × 38 Dôverné P-4 18 497,–

Technické parametre 99Ci:

• šírka vstupu 230 mm
• chod motora 30 min.
• š × v × h 290 × 640 × 440 mm
• objem odp. nádoby 34 ℓ
• hmotnosť 16,5 kg.
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