
   Para papel e para suportes 
de dados digitais, numa única 
máquina

intimus 175 
Hybrid

A intimus apresenta a destruidora híbrida intimus 175, que permite 

destruir CDs/DVDs e papel com o nível máximo de segurança. A intimus 

175 híbrida é a nossa primeira destruidora, que combina elevada 

segurança segurança em ambas as funções, numa única máquina. A 

intimus 175 híbrida cumpre os requisitos de organismos de segurança 

internacionais como a Agência de Segurança Nacional norte-americana 

ou BSI alemão. Esta máquina cumpre os requisitos ao mais alto nível de 

segurança da norma DIN 66399.

DESTRUIDORA DE
DADOS PARA

INFORMAÇÕES DE 
ALTA SEGURANÇA

Destruidora de alta
segurança
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TECNOLOGIA DE CORTE INOVADORA

A intimus 175 híbrida utiliza a mais recente e inovadora  tecnologia 
de corte. Os sólidos cilindros de corte são feitos de um material 
especial que se divide em dois segmentos. Ambas as partes 
dispõem de um design geométrico diferente, optimizado para os 
requisitos da destruição do papel e dos suportes dados digitais.

FOCO NA FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

O funcionamento da intimus 175 híbrida baseia-se no sistema 
i-control comprovado, que controla as funções da destruidora e 
proporciona informações visuais com maior clareza ao utilizador. A 
destruidora também está equipada com uma função de arranque e 
paragem automáticos. Para um desempenho ideal, especialmente 
durante a destruição de CDs/DVDs, a nossa máquina está equipada 
com um avançado sistema de lubrificação automático, que 
assegura uma longa vida do equipamento e sem problemas de 
funcionamento. Lubrificar a unidade de corte regularmente otimiza 
consumo de óleo. Se a garrafa estiver a ficar vazia, a máquina avisa 
automaticamente o utilizador para que a volte a encher.

AMIGA DO AMBIENTE

Durante o desenvolvimento da intimus 175 híbrida deu-se especial 
atenção ao design da destruidora, por forma a assegurar que 
fosse amigo do ambiente.  Esta destruidora de dupla função 
com i-control também está equipada de série com o sistema 
de gestão energética Ecologic. A eletrónica do sistema Ecologic 
coloca a destruidora no modo de repouso após um curto tempo 
de inatividade. A separação de resíduos responde ao conceito 
de sustentabilidade. A separação do papel dos resíduos dos 
suportes de dados digitais permite as melhores condições para a 
reciclagem.
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DADOS TÉCNICOS

Dimensões corte papel 0,8 x 4,5 mm

Dimensões corte suportes de dados óticos 1,2 x 2 mm*

Nível de segurança DIN 66399  P-7/ O-6 

Velocidade de corte 0,23 m/sec

Volume do depósito CD: 45 l / Papel: 96 l

Largura de trabalho CD: 125 mm / Papel: 265 mm

Nível de ruído 52 db(A)

Dimensões 66 x 56 x 105 cm

Quando a segurança é importante

Com um tamanho de 4,8 mm² para os suportes de dados 
digitais e de 3,6 mm² para o papel, a 175 híbrida supera a 
regulamentação dos requisitos globais para informações 
de alta segurança: Requisitos mínimos para os suportes 
de dados digitais

• Norma NSA (EUA): NSA/CSS 04-02 = 10 mm²

• BSI (Alemanha) TL-3420 = 10 mm²


