VERSNEL
WORKFLOWS MET DE
INSTANT STAPLE
REMOVER-A1

Met één druk op de knop snel en eenvoudig nietjes verwijderen. Hiermee bespaart u tijd
en zijn uw documenten klaar om gescand, gekopieerd en gefaxt te worden.
Canon presenteert de Instant Staple Remover (geproduceerd door MAX CO.,LTD.) om digitale
en papieren workflows op kantoren te versnellen.
Met de Instant Staple Remover kunt u netjes en efficiënt nietjes uit uw documenten
verwijderen. Een perfect apparaat dat goed aansluit op het complete portfolio van Canon aan
scanoplossingen op kantoor, om uw zakelijke workflows verder te stroomlijnen en optimaliseren.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN VOORDELEN
Snel en gemakkelijk nietjes verwijderen
Lijn het nietje uit met het LED-lampje om het nietje met
één druk op de knop snel en efficiënt te verwijderen.
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Volledige verwijdering
Voorkom onnodige schade aan documenten met nette
en volledige verwijdering van nietjes. De gaatjes die in
het papier achterblijven zijn klein en het papier wordt
niet verder beschadigd of gescheurd.*
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* De kwaliteit van het verwijderen kan worden beïnvloed door bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld de positie van het nietje bij de rand van het
document, de papierkwaliteit van het document en de toestand van het nietje.

Handige opvangbak voor nietjes

Robuust en flexibel

Verwijder nietjes uit een stapel documenten tot wel
30 vel, met ondersteuning voor verschillende nietjes
van standaardformaat.

SPECIFICATIES
Productnaam
Instant Staple Remover-A1 /
Instant Staple Remover-A1 UK

Productcode
3851V817 / 3851V818 (VK-model)
Verwijdercapaciteit
Tot 30 vellen (80 g/m²)
Ondersteunde typen nietjes
24/6, 26/6, 10,
nietjes kopieerapparaat finisher, Staple-P1
Exclusief de nietjes die niet door MAX zijn getest.
Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2
5216 TV ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6 815 815
canon.nl
b2b@canon.nl

Canon Belgium NV
Berkenlaan 3
1831 Diegem
Telefoon: 02 722 04 11
canon.be
contact@canon.be

Een knipperend indicatielampje geeft aan dat de
opvangbak vol is en door de gebruiker kan worden
leeggemaakt.

Fysieke afmetingen
126 (b) x 273 (d) x 105 (h) mm
Gewicht
2 kg
Stroomverbruik
ca. 60 W
Voeding
DC 24 V, 2,5 A (AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz)
Gebruik uitsluitend de AC-adapter
die bij het apparaat wordt geleverd.
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