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PREDSTAVITEV

Rezalniki dokumentov

Uničevanje poslovnih skrivnosti
..Nekateri certifikati poslovnih odličnosti predvidevajo rezalnike dokumentov. Če ne drugega, sta poleg argumenta lastništva tudi skrb
za naravo (zelena pisarna) ter skrb za varovanje ključnih podatkov podjetja..

Včasih smo rezalnike dokumentov gledali le v
ameriških filmih (podobno kot kegljanje in avtomobilske klime), danes pa se ta zanimiv in uporaben pripomoček uveljavlja tudi v slovenskih
podjetjih, pa tudi doma. Razloge gre iskati predvsem v upravičenem strahu vodij organizacij
pred neželenimi vpogledi v poslovne dokumente, tako tiskane kot tudi tiste na CD/DVD
medijih, pa tudi v luči današnjega strmenja k
zelenemu.
Rezalniki so namreč sposobni dokument uničiti
do nerazpoznavnosti, po drugi strani pa s tem
tudi ločeno zbiramo odpadke – papir (kar je danes tako ali tako zakonsko določeno in je le še
vprašanje časa, kdaj bomo plačali prvo kazen).
Poglejmo si nekaj rezalnikov, ki so na voljo pri trgovcu Redoljub.

Rezalniki dokumentov za podjetja 10 ali več uporabnikov
Visoka zmogljivost rezalnika C-380C omogoča
neprekinjeno uporabo za več uporabnikov, 10
ali več, kar mu zagotavlja visokozmogljivi motor
za profesionalne potrebe ter vzdržljiva in trdna
jeklena rezila. Širša reža za papir omogoča uničevanje papirja do velikosti A3 in računalniških
papirnih zvitkov ter tako pospeši postopek uničevanja dokumentov. V primeru zagozditve nas
bo na to opozorila lučka, naprava pa se bo samodejno zaustavila, kar ji podaljša življenjsko
dobo, na voljo pa je še gumb za odstranjevanje
zagozdenega papirja. Velika hitrost uničevanja
dokumentov pospeši hitrost postopka, uporabniku prijazna krmilna plošča pa omogoča preprosto in intuitivno uporabo. Omenimo še tiho
delovanje, ki je idealno za pisarniška okolja, ter
prostor za shranjevanje priročnika za uporabo in
vreč za odpadke.

C-380C –
do velikosti A3,
za 10 ali več
uporabnikov.

www.racunalniske-novice.com

Rezalniki dokumentov za podjetja –
1 do 5 uporabnikov
SB-99Ci ter SB-89Ci
sta opremljena s sistemom 100-odstotne
zaščite pred zagozditvijo, ki samodejno
zaustavi napravo in jo
zažene v vzvratni sme
ri, če vstavimo preveč
papirja, medtem ko
tehnologija SafeSense zaustavi uničevalnik, če se ga dotaknemo. Zaradi ozke obliSB-99Ci – Ozek rezalnik
ke SB-99Ci zagotavlja
bo kos tudi CD/DVD
dober izkoristek promedijem.
stora v sodobni pisarni, elektronski samodejni zagon pa omogoča
preprosto uporabo. Veliki odstranljivi koš za odpadke poenostavi praznjenje in omogoča daljša
obdobja rezanja, na voljo pa je tudi ločen koš za
plošče CD/DVD (recikliranje bo tako res
enostavno).
Podaljšan čas delovanja dovoljuje daljše uničevanje dokumentov, kar poveča učinkovitost, posebnost modelov pa je tudi nastavek za pritrditev kabla na hrbtni strani naprave.

mo pri modelih s križnim rezanjem. Za preprečitev neželenega zagona je na voljo posebna zapaha, merilnik zmogljivosti pa preprečuje zagozditev papirja. Zanimiva sta še neopazen ročaj in preprosto odstranljiva glava, ki zagotavljata preprosto odstranjevanje odpadkov.

Za občasno uporabo doma – 1 uporabnik
Če rezalnik potrebujemo zgolj za domačo rabo,
imajo pri Redoljubu odgovor tudi na to vprašanje. Tudi ti modeli (P-35C) so opremljeni z zapahi, ki zaklenejo uničevalnik in s tem preprečijo
neželen zagon, ter s samodejnim zagonom za
preprosto uporabo.
P-48C ter P-40C se postavljata še z merilnikom
zmogljivosti, preprečuje zagozditev papirja,
medtem ko je P-70CM zaradi mrežastega koša
preglednejši, saj omogoča vidno preverjanje
količine odpadkov.

Rezalniki dokumentov za podjetja –
1 do 3 uporabnikov
Tudi ti modeli (PS-67Cs / PS-60) se postavljajo s
SafeSense tehnologijo za samodejno zaustavitev uničevalnika dokumentov, ki je na voljo saP-40C – Za domačo rabo bo nalašč kompaktna
različica rezalnika.

Če vas zanimajo še dodatni opisi, prednosti ter
ostali pogoji, se čim prej obrnite na pisarniškega
mojstra, podjetje Redoljub.
(P.R.)

PS-67Cs –
Rezalnik za 1 do 3 uporabnike.
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