
 

 

Kobra 385 C4 
 
Šíře vstupu:    385 mm 
Stupeň utajení DIN 66399:  P-4  T-4  E-3  F-1  
Stupeň utajení DIN 32757:  3 
Stupeň utajení vyhl. 528/2005 Sb.: D (důvěrné) 
Šíře řezu:    3,5x30 mm (příčný řez) 
Kapacita skartace*:   15-17 A4/70g; 12-14 A4/80g 
Materiál ke skartaci: papír, kreditní karty, film 
Rychlost skartace: 0,07 m/sec. 
Hlučnost  (naprázdno/při skartaci): 58/61 dba 
Síťové napájení: 230 V 
Příkon: 460 W  
Objem odpadního nádoby: 130 l 
Rozměry (ŠxHxV): 580 x 350 x 850 mm 
Hmotnost: 40 kg 
EAN kód: 8026064995818 
 
*Kapacita skartace se liší v závislosti na napájení, hmotnosti, kvalitě a zrnitosti papíru, 
  provozní teplotě a mazání řezných nožů. 

 
Skartovačky řady 385 byly navrženy speciálně pro výpočetní střediska, účtárny a velká kancelářská centra 
s důrazem na možnost velmi rychlé skartace velkého množství počítačových sestav. Pro vysokou odolnost 
vůči opotřebení je stroj vybaven speciálně tvrzeným ozubeným soukolím z uhlíkové oceli. Vyznačuje se 
snadnou obsluhou, automatickým systémem start/stop, výkonným motorem schopným nepřetržité práce až 
24 hodin denně a systémem chlazení motoru proti přehřátí. Model je vybaven systémem Energy Smart, díky 
kterému nedochází ke spotřebě energie ve stavu stand-by. Automatické zastavení a světelná signalizace 
naplněného odpadního pytle nebo otevřených dvířek. Obzvláště velký odpadní prostor pojme plastové pytle o 
objemu až 130 l. Možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy.  
 
Skartace 24 hodin denně – speciální motor může pracovat 24 hodin denně bez časového omezení a doby 
nutné k ochlazení 
Super Potential Power Unit – ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti 
opotřebení 
Energy Smart – po 8 sekundách od ukončení skartace se aktivuje režim úspory el. energie 
Automatický stop – maximální bezpečnost je zajištěna automatickým stop systémem, který zastaví chod 
stroje v případě naplnění koše nebo otevřených dvířek 
Automatický zpětný chod – zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná 
kapacita skartace 
Odpadní pytle 130l – velká kapacita a snadná výměna odpadních pytlů  
 

 Classic Line Shredder  - velkokapacitní skartovačka do velkých 

              kanceláří     

MADE IN ITALY 


