
LEITZ IQ EVRAK İMHA MAKİNESİ EV OFİS
Masanızdaki arkadaşınız

Leitz'den evrak imha makinesi. Bir evrak 
imha makinesinden çok daha fazlası; Sessiz, 
zarif ve her türlü ofi se ve her türlü ihtiyaca 
cevap verecek birçok seçeneği bulunmakta. 
Abartılacak kadar iyi!

• Tek geçişte 10 sayfaya kadar A4 kâğıdı parçalar - Ev ofi slerde sık 
olmayan kullanım için idealdir

• Sıkışma önleme teknolojisi – Çok fazla kağıt yerleştirildiğinde 
kendiliğinden durur ve kağıdı geri döndürür   

• Aralıksız 6 dakika çalışma süresi – Sık olmayan kullanım için idealdir

• Evrak imha makinesinin soğuması için durması gerektiğinde LED ışık 
sinyali verir

• Dokunmatik Kontrol – Kolay işletim için basit ve sezgisel

• 23 litrelik geniş hazne – Boşaltıma kadar daha fazla atık biriktirebilir – 
225 sayfaya kadar 

• Zımba tellerini ve kağıt ataşları da imha eder

• 2+1 yıl garanti süresi – Hemen kaydolun!

Dokunmatik Kontrol Atık haznesinin içine göz atın

LEITZ IQ EVRAK İMHA 
MAKİNELERİ
O KADAR SESSİZ Kİ DUYMAMIŞ 
OLABİLİRSİNİZ. 
O KADAR SESSİZ Kİ DUYMAMIŞ 

23
LİTRE

6
DAKİKA

YENİ

Dokunmatik Kontrol Atık haznesinin içine göz atın

18

P4 10
SAYFA

P4 10
SAYFA

Açıklama Kod
Güvenlik DIN P4 – 400 parçanın 
üzerinde çapraz kesim
Boyut 356 x 238 x 423 mm, 6,5 kg

80090000

İnce Tip
Güvenlik DIN P4 – 400 parçanın 
üzerinde çapraz kesim. 
Boyut 255 x 370 x 375 mm, 6,5 kg

80010000
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LEITZ IQ OFİS PRO EVRAK İMHA MAKİNESİ 
Dayanıklı yüksek güvenlikli ofi s evrak imha işlemi
• P6+ modeli, standart P6'ya göre en az 2 kat daha güvenli olarak, 1 x 5 mm 

kesim ile en yüksek güvenlikte mikro kesim parçalar halinde tek geçişte 
5 yaprak A4 kağıdı imha eder

• P5+ modeli, standart P5'e göre en az 3 kat daha güvenli olarak, 2 x 5 mm 
kesim ile yüksek güvenlikli olan mikro kesim parçalar halinde tek geçişte 
7 yaprak A4 kağıdı imha eder

• Kesintisiz imha işlemi için sıkışma önleme teknolojisi - Çok fazla kağıt 
yerleştirildiğinde kendiliğinden durur ve ters yöne döner   

• Aralıksız 240 dakika çalışma süresi – Yoğun kesintisiz imha işlemi – her türlü 
ofi s için ideal

• Dokunmatik Kontrol – Kolay işletim için basit ve sezgisel 

• 30 litrelik geniş hazne – Boşaltıma kadar daha fazla atık biriktirebilir – 
350 sayfaya kadar

• Zımba tellerini ve kağıt ataşları da imha eder

• 2+1 yıl garanti süresi – Hemen kaydolun!

• Boyut 406 x 320 x 589 mm, 22 kg

Leitz IQ Yağlı Kağıtlar  

Kod 80070000

Bıçaklarda biriken tozu ve kağıdı 
temizleyerek evrak imha makinenizin 
performansını artırır. 
12 kağıtlık paket

Leitz Ofi s ve Ofi s Pro Evrak İmha Makineleri 
için 20L - 40L boyutunda yüksek kalitede 
polipropilen torbalar
Dağıtma kutusu içinde 100 torbalık paket

Kod 80080000

Evrak İmha Makineleri için 
Leitz IQ Atık Torbaları  

AKSESUARLAR

LEITZ IQ OFİS EVRAK İMHA MAKİNESİ  
Her türlü ofi s ortamında günlük kullanım için ideal
• Tek geçişte 15/10 sayfaya kadar A4 kâğıdı parçalar - Ofi slerde sık olmayan 

kullanım için idealdir 

• Kesintisiz imha işlemi için sıkışma önleme teknolojisi - Çok fazla kağıt 
yerleştirildiğinde kendiliğinden durur ve ters yöne döner   

• Aralıksız 120 dakika çalışma süresi - En az düzeyde kesinti - her türlü ofi si 
için ideal

• Dokunmatik Kontrol – Kolay işletim için basit ve sezgisel

• 23 litrelik geniş hazne - Boşaltıma kadar daha fazla atık biriktirebilir - 225 
sayfaya kadar 

• Zımba tellerini ve kağıt ataşları da imha eder

• 2+1 yıl garanti süresi - Hemen kaydolun!

• Boyut 370 x 279 x 465 mm, 12,5 kg

30
LİTRE

240
DAKİKA

23
LİTRE

120
DAKİKA

240
DAKİKA

19

Serimizin en güvenlisi

P5+ 7
SAYFA

P4 20
SAYFA

P5 15
SAYFA

P6+ 5
SAYFA

Açıklama Kod

Güvenlik DIN P6 – 12000 parçanın 
üzerinde mikro kesim 80100000

Güvenlik DIN P5 – 6000 parçanın 
üzerinde mikro kesim 80040000

Güvenlik DIN P5 – 2000 parçanın 
üzerinde mikro kesim 80050000

Güvenlik DIN P4 – 400 parçanın 
üzerinde çapraz kesim 80060000

P4 15
SAYFA

P5 10
SAYFA

Açıklama Kod

Güvenlik DIN P5 – 2000 parçanın 
üzerinde mikro kesim 80020000

Güvenlik DIN P4 – 400 parçanın 
üzerinde çapraz kesim 80030000

CBT21946_fl_CBT21251_Novelties_2019_TR_v3_content.indd   19 17.04.19   09:17


