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ESPECIFICAÇÕES 2500 S 2500 C

Tamanho do corte 4,1 mm 4 x 39 mm

Volume do depósito 32 l 32 l

Ideal para 1-2 persons 1-2 persons

Nível de segurança DIN 
66399

P-2 / O-2 / T-2 P-4 / F-1 / O-3 / T-4

Capacidade de corte* 
16 folhas 70 g/m²

14 folhas 80 g/m2

12 folhas 70 g/m²

10 folhas 80 g/m2

Velocidade de corte 40 mm/sec 40 mm/sec 

Processamento** 

70g/m²

80g/m²

162 folhas/min. 

152 folhas/min. 

97 folhas/min. 

89 folhas/min. 

Nível de ruído < 65 dB < 65 dB

Tensão 220-240 V, 

50-60 Hz

220-240 V, 

50-60 Hz

Também destroi:

Peso 10,2 kg 11,6 kg

Dimensões (LxPxA) 40 x 30 x 60 cm 40 x 30 x 60 cm

   Destroi papel e suportes 
digitais em um só 
equipamento

intimus 2500

Destruidoras de dados profi ssionais – uma síntese de tecnologia, 
desempenho e design. Todas as destruidoras intimus® são construídas 
a partir de componentes duradouros, de elevado desempenho e com 
engenharia de precisão, concebidos para uma longa vida útil. A gama 
de produtos abrange várias necessidades, desde o uso diário em 
escritórios até às máquinas de destruição de alta segurança, para a 
destruição de materiais confi denciais em linha com todas as normas 
legais atuais, como a DIN 66399 ou a NSA 02/01. As destruidoras 
intimus® possuem várias caraterísticas que as tornam únicas a nível 
da facilidade de utilização e da efi ciência operacional.

DESTRUIDORA DE DADOS

Na secretária

TECNOLOGIA INOVADORA DE CORTE

 § Start / Stop automático 

 § Reverse Automático

 § Proteção de sobrealimentação e 
sobreaquecimento

 § Equipado com rodas para fácil 
movimentação

 § Equipado com rolo anti-encravamento 

 § Uma ranhura para CDs e Cartões de Crédito

 * Baseado em papel A4 de 70 g/m2. A Capacidade de folhas varia dependendo da qualidade, peso, grão do papel e da 
    tensão elétrica fornecida. Pode ser inferior se a voltagem for inferior ao valor nominal.
** Desempenho médio teórico papel/min


