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PAPERINTUHOOJA REXEL 
AUTO+ 130X P4
Tehokas AUTO FEED -paperintuhooja. Korkea turvaluokitus, P-4.
Silppuaa jopa 130 arkkia yhdellä kertaa 98 % ajansäästöllä  
verrattuna perinteiseen manuaaliseen silppuamiseen.

Kuluta 98 % vähemmän aikaa silppuamiseen, säästä aikaa ja rahaa Rexel Auto Feed 
-paperintuhoojilla. 

Tehokas automaattinen paperintuhooja henkilökohtaiseen käyttöön (1-2 käyttäjää).  
Silppuaa automaattisesti yhdellä kertaa maks. 130 arkkia (80 gsm). Lataa nippu pape-
reita laitteen päällä olevaan alustaan ja silppuaminen tapahtuu automaattisesti ilman, 
että sinun tarvitsee seisoa vieressä ja syöttää paperia laitteeseen tai ottaa niittejä tai 
paperiliittimiä pois. Paperia voidaan syöttää myös manuaalisesti kuten myös luottokort-
teja. Rexel Auto+ 130 on tehokas ristiinleikkaava laite, jonka suikalekoko on 4x40 mm, 
turvaluokka P-4 ja siinä on 26 litran silppusäiliö. Virransäästötoiminto vähentää virranku-
lutusta. Alhainen melutaso, 59 dB.

• Automaattinen arkkisyöttö maks. 130 arkkia (80 gsm) tai 140 arkkia (70 gsm)
• Käsisyöttö maksimi 6 arkkia
• Turvaluokka P-4, 4x40 mm ristiinleikattu suikale. Saatavana P-5
• Silppuaa luottokortit, niitit ja paperiliittimet 
• 26L säiliön kapasiteetti, 250 A4 arkkia
• Älykäs jumiutumisen poistaja
• Lepotila 2 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
• Täyden säiliön merkkivalo
• Äänen voimakkuus 59 dB
• Takuu 2 vuotta
• Mitat 312 x 430 x 448 mm
• RC silppusäkki Rexel Auto+130 26 L 20 kpl
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PAPERINTUHOOJA REXEL 
AUTO+ 300X P4
Tehokas AUTO FEED paperintuhooja. Korkea turvaluokitus, P-4.
Silppuaa jopa 300 arkkia yhdellä kertaa 98 % ajansäästöllä  
verrattuna perinteiseen manuaaliseen silppuamiseen.

Kuluta 98 % vähemmän aikaa silppuamiseen, säästä aikaa ja rahaa Rexel Auto Feed  
-paperintuhoojilla. 

Tehokas automaattinen paperintuhooja 5 - 10 käyttäjälle. Silppuaa automaattisesti yhdellä 
kertaa maks. 300 arkin (80 gsm). Lataa nippu papereita laitteen päällä olevaan alustaan ja 
silppuaminen tapahtuu automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee seisoa vieressä ja syöttää 
paperia laitteeseen tai ottaa niittejä tai paperiliittimiä pois. PIN-koodilukko turvaa silppua-
misprojektin. Paperia voidaan syöttää myös manuaalisesti kuten myös luottokortteja ja 
CD:t. Rexel Auto+ 300X on tehokas ristiinleikkaava laite, jonka silppukoko on 4x40 mm, 
turvaluokka P-4 ja siinä on 40 litran silppusäiliö. Jam Free -tekniikka estää paperin jumiutu-
misen ja tekee käytöstä vaivattoman. Virransäästötoiminto vähentää virrankulutusta. 
Alhainen melutaso, 57 dB. 

• Automaattinen arkkisyöttö maksimissaan 300 arkkia (80 gsm) tai 330 arkkia (70 gsm)
• Käsisyöttö maksimi 8 arkkia
• Turvaluokka P-4, 4x40 mm ristiinleikattu suikale. Saatavana P-5
• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet
• 40 L säiliön kapasiteetti, 450 A4 arkkia
• Älykäs jumiutumisen poistaja
• Lepotila 3 min. käyttämättömyyden jälkeen
• Täyden säiliön merkkivalo 
• Takuu 2 vuotta
• Mitat 360 x 642 x 490
• RC silppusäkki Rexel Auto+300 40 L 20 kpl
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PAPERINTUHOOJA REXEL 
AUTO+ 600X P4
Tehokas AUTO FEED paperintuhooja. Korkea turvaluokitus, P-4. 
Silppuaa jopa 600 arkkia yhdellä kertaa 98 % ajansäästöllä  
verrattuna perinteiseen manuaaliseen silppuamiseen.

Kuluta 98 % vähemmän aikaa silppuamiseen, säästä aikaa ja rahaa Rexel Auto Feed 
-paperintuhoojilla. 

Toimiston paperintuhooja suurelle silppumäärille, 10 - 20 käyttäjää. Silppuaa auto-
maattisesti yhdellä kertaa 600 arkkia (80 gsm). Lataa nippu papereita laitteen päällä 
olevaan alustaan ja silppuaminen tapahtuu automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee 
seisoa vieressä ja syöttää paperia laitteeseen tai ottaa niittejä tai paperiliittimiä pois 
pois. PIN-koodilukko turvaa silppuamisprojektin. Paperia voidaan syöttää myös ma-
nuaalisesti kuten myös luottokortteja ja CD:t. Rexel Auto+ 600X on tehokas ristiin-
leikkaava laite, jonka suikalekoko on  4x40 mm, turvaluokka P-4 ja siinä on 80 litran 
silppusäiliö. Jam Free -tekniikka ja itseöljyävä ominaisuus tarjoaa vaivattoman käytön. 
Virransäästötoiminto vähentää virrankulutusta. Alhainen melutaso, 59 dB. 

• Automaattinen arkkisyöttö maks. 600 arkkia (80 gsm) tai 660 arkkia (70 gsm)
• Käsisyöttö maks. 10 arkkia
• Turvaluokka P-4, 4x40 mm ristiinleikattu suikale. Saatavana P-5
• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet 
• 80 L säiliön kapasiteetti, 850 A4 arkkia
• Älykäs jumiutumisen poistaja
• Lepotila 3 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
• Täyden säiliön merkkivalo
• Takuu 2 vuotta
• Mitat 510 x 810 x 495
• RC silppusäkki Rexel Auto+600 80 L 50 kpl
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PAPERINTUHOOJA REXEL 
AUTO+ 750X P4
Tehokas AUTO FEED paperintuhooja. Korkea turvaluokitus, P-4.
Silppuaa jopa 750 arkkia yhdellä kertaa 98% ajansäästöllä  
verrattuna perinteiseen manuaaliseen silppuamiseen.

Kuluta 98 % vähemmän aikaa silppuamiseen, säästä aikaa ja rahaa Rexel Auto Feed 
-paperintuhoojilla. 

Toimiston paperintuhooja suurelle silppumäärille, 20 käyttäjää. Silppuaa automaattisesti 
yhdellä kertaa 750 arkkia (80 gsm). Lataa nippu papereita laitteen päällä olevaan alus-
taan ja silppuaminen tapahtuu automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee seisoa vieressä 
ja syöttää paperia laitteeseen tai ottaa niittejä tai paperiliittimiä pois. PIN-koodilukko 
turvaa silppuamisprojektin. Paperia voidaan syöttää myös manuaalisesti kuten myös 
luottokortteja ja CD:t. Rexel Auto+ 750X on erittäin tehokas ristiinleikkaava laite, jonka 
suikalekoko on 4x40 mm, turvaluokka P-4 ja siinä on 115 litran silppusäiliö. Jam Free 
-tekniikka ja itseöljyävä ominaisuus tarjoaa vaivattoman käytön. Virransäästötoiminto 
vähentää virrankulutusta. Alhainen melutaso, 59 dB. 

• Automaattinen arkkisyöttö maks. 750 arkkia (80 gsm) tai 825 arkkia (70 gsm)
• Käsisyöttö maks. 12 arkkia
• Turvaluokka P-4, 4x40 mm ristiinleikattu suikale. Saatavana P-5
• Silppuaa CD:t, luottokortit, niitit ja paperiliittimet 
• 115L säiliön kapasiteetti, 1200 A4 arkkia
• Älykäs jumiutumisen poistaja
• Lepotila 3 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
• Täyden säiliön merkkivalo
• Takuu 2 vuotta
• Mitat 538 x 947 x 510
• RC silppusäkki Rexel Auto+750 115 L 50 kpl
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Työpaikkasi tietosuojasta huolehtii Wulff Naxor.


