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intimus 
FlashEx
Destruição 

profissional
de dispositivos com 

memória  Flash

Especificações técnicas

Dispositivos suportados:
Unidades SSD 
Smartphones 

Telemóveis
 Mini Tablets 

Pen Drives

intimus FlashEx

Tamanho do corte*       4 x 15 mm / 0,16 x 0,6 polegadas

Nível de segurança (DIN66399)           O-3 / T-4** / E-3

Capacidade de corte/hora* aprox. 100 telemóveis – aprox. 500 memórias USB

Largura de trabalho          165 mm / 6,5 polegadas

Voltagens          230 V/50 Hz, 120 V/60 Hz

Nível de ruído             aprox. 65 dB (A)

Dimensões (lar. x prof. x alt.)                   580 x 610 x 980 mm 

Peso                116 kg

* O comprimento das partículas pode variar em função do material a destruir e das condições ambientais.

** Exceptuando cartucho de fita magnética com nucleo de metal.
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A NOVA TECNOLOGIA  
DESAFIA A SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO
No nosso mundo dominado pela tecnologia em constante 
evolução, os aparelhos digitais como Smartphones, Mini 
Tablets e Unidades SSD Drives são essenciais nas nossas 
vidas diárias, e mais ainda no local de trabalho.
Estes dispositivos não só são utilizados para armazenar dados, 
como também são vitais hoje em dia para a comunicação em 
todo o mundo. Com eles escrevemos e-mails, tiramos 
fotografias e editamos documentos.

Este produto exclusivo, funciona ligado a uma fonte de 
alimentação standard, ao contrário das destruidoras 
industriais que precisam de uma alimentação especial e 
têm de ser instaladas em espaços específicos devido ao 
seu elevado nível de ruído e pó. A nossa destruidora 
FlashEX não requer configuração e pode ser utilizada em 
qualquer parte. A nova intimus FlashEX é a única do 
mercado que permite proteger e destruir os seus 
dispositivos multimédia e digitais em tempo real no local 
de trabalho, sem necessidade de armazená-los para a sua 
recolha, minimizando assim o risco de a informação ser 
objeto de roubo. Contacte-nos hoje mesmo para obter 
mais informação sobre este produto, e se assim o desejar 
faremos chegar-lhe o nosso catálogo completo de 
destruidoras de informação.
A destruidora FlashEx incorpora uma robusta cabeça de 
corte com design exclusivo que prende o material com os 
seus cilindros de corte em forma de pinça. A cabeça 
retrocede automaticamente ao processar material mais 
grosso, até que o material fique completamente destruído 
em partículas descartáveis de 4x15 mm. A nova FlashEX 
incorpora também uma abertura de alimentação Auto 
Safety, graças à qual o utilizador mantém a sua segurança 
mas pode ver o processo de destruição através do visor. A 
unidade de funcionamento i-control garante uma grande 
simplicidade de utilização, proporcionando controlo total 
ao utilizador.

Cilindros de Corte

Particulas destruidas

50 ANOS DE EXPERIÊNCIA 
EM PROTEÇÃO DE DADOS
A Intimus International possui mais de cinquenta anos de 
experiência no desenvolvimento e fabricação de produtos 
dedicados à destruição e saneamento de meios que contêm 
informação sensível. A Intimus lançou a primeira destruidora 
de papel para escritório há muitos anos. Agora, a Intimus 
desenvolveu e introduz no mercado a primeira destruidora 
para dispositivos digitais e multimédia: a nova FlashEX!

DESTRUIÇÃO DE 
MEMÓRIAS FLASH NO 
LOCAL DE TRABALHO FlashEx

Mas sabemos onde vão parar estes aparelhos quando ficam 
obsoletos e os descartamos para trocá-los por tecnologia 
mais recente? Com a funcionalidade especial das memórias 
flash que estes dispositivos incorporam, apagar ou 
sobrescrever dados torna-se quase impossível.
Além das Leis de Segurança da Informação a nível mundial, 
costuma ser responsabilidade de cada empresa proteger a 
sua propriedade intelectual face a terceiros não autorizados. 
Assim, a forma como estes dispositivos são retirados de 
circulação é essencial para proteger a informação sensível.


