
SPECIFICATIES

Model DINO 22 S DINO 22 C

Aantal vernietigingen* ca. 11 - 25 per dag ca. 11 - 25 per dag

Capaciteit A4 formaat (80 gr/m2) 11 vellen 6 vellen

Capaciteit digitale media creditcard/CD/DVD creditcard

Snijbreedte papier stroken 4 mm snippers 4 x 40 mm

Opvangvolume (vellen) 18 18

Opvangvolume (liter) 180 vellen 195 vellen

Vernietigingsniveau** DIN P-2 / T-2 DIN P-2 / T-2 

Snelheid/productiviteit p. min. 66 vellen 36 vellen

Geluidsniveau 54 dBA 54 dBA

Afmetingen lxbxh 330 x 195 x 400 mm 330 x 195 x 400 mm

Gewicht 5 kg 5 kg

Artikelnummer 26 82 604 111 26 82 609 111

Verkoopprijs € 109,00 € 124,50

* Elke EBA vernietiger is gebouwd voor een bepaald volume en gebruiksintensiteit. De indicatie ‘aantal vernietigingen’ is een praktisch gebruiksadvies op basis van opvangvolume, aantal vellen 
en snelheid van vernietiging. ** In de loop van 2012 is de DIN 32757 vervangen door de DIN 66399. Deze nieuwe standaard kent 7 verschillende vernietigingsklassen voor 6 verschillende infor-
matiedragers. Voor het juiste beveiligingsniveau verwijzen wij naar www.din66399.com

Kenmerken
•	Robuust gebouwd snijwerk staat borg voor een lange levensduur
•	Goede productiviteit (aantal vellen) per minuut
•	Extreem laag geluidsniveau
•	Laag energie gebruik met nulstroom verbruik in EcoStand
•	Volgens de nieuwe DIN 66399 leverbaar in veiligheidsniveaus P-2 en P-4. 
•	Elegante vormgeving en opvangreservoir met venster
•	Invoerbreedte van 220 mm
•	Automatische start/stop 
•	Geschikt voor nietjes en paperclips 
•	Dubbele thermische motor/totaalbeveiliging 
•	2 jaar carry-in garantie

Privé blijft privé met de EBA DINO 22. We weten allemaal dat onze huisvuilzakken regelmatig veel 
vertrouwelijke persoonsgegevens bevatten, maar wist u ook dat er ruim 700.000 gevallen van 
identiteitsdiefstallen gemeld worden? Topje van de ijsberg dus. Voorkom dat uw persoonsgegevens, 
financiële data, bank- en creditcard informatie, belastingaangiften en alle adresgegevens niet uitlekken 
en vernietig deze informatie thuis. De EBA DINO 22 is Made in Germany, degelijk ontworpen, stil, krachtig 
en een zeer duurzaam thuiswerkplek documentvernietiger met hoge productiviteit en een extreem goede 
prijs/kwaliteitsverhouding. Daar kan geen ander merk aan tippen!

EBA DINO 22 
THUISWERKPLEK DOCUMENTVERNIETIGER
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