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Tecnologia Inovadora

 § Arranque/paragem automática

 § Reversão Manual

 § Proteção de sobrealimentação e sobreaquecimento

 § Prática alça para levantar a cabeça

 § Depósitos separados para papel e CDs

 § Também destroi: 

   Destroi papel e suportes 
digitais num só equipamento

intimus 
NEoshred

Destruidoras de dados profi ssionais – uma síntese de tecnologia, 
desempenho e design. As destruidoras intimus® da série Neoshred 
são construídas a partir de componentes duradouros, de elevado 
desempenho e com engenharia de precisão, concebidos para uma 
utilização pessoal em casa ou no escritório. A série de produtos abrange 
várias necessidades, para o uso diário nos escritórios. Contêm depósitos 
separados para o papel e os suportes digitais destruidos (CDs). As 
destruidoras Neoshred aceitam agrafos, clipes, cartões de crédito e CDs. 
O interruptor multifuncional de 3 posições e o sitema de inicio e paragem 
automático garantem uma fácil utilização do equipamento.

DESTRUIDORA DE DADOS

NA SECRETÁRIA
 

 § S11 CP4

 § S13 CP4

 § S18 CP4

 § S21 CP4

Modelo intimus
NEOSHRED 

S11 CP4
NEOSHRED 

S13 CP4
NEOSHRED 

S18 CP4
NEOSHRED 

S21 CP4

Nível de segurança DIN 66399 P4/T4+ P4/T4+ P4/T4+ P4/T4+

Medida do corte (mm) 4 x 35 4 x 35 4 x 40 4 x 40

Capacidade de corte  * (80 g/m2 ) 5 7 9 10

Velocidade de corte **   (mm/s) 3 3 3 3

Largura de trabalho (mm) 220 220 220 220

Depósito (l) 11 13 18 21

Nível de ruído (aprox. dB (A)) < 72 < 72 < 72 < 72

Tensão (V/Hz) 220V-240V/50Hz 220V-240V/50Hz 220V-240V/50Hz 220V-240V/50Hz

Dimensões L/P/A (cm) 30/20/35 30/20/37,5 35/23/40 35/23/44

*   Baseado em papel A4. 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 folhas/min
+  Só cartões de crédito


