ACELERE OS FLUXOS DE TRABALHO DO
ESCRITÓRIO COM O
TIRA-AGRAFOS
INSTANTÂNEO-A1
A remoção de agrafos rápida com o funcionamento simples com um só toque poupa tempo,
garantindo que os documentos estão prontos para serem digitalizados, copiados e enviados
por fax.
A Canon apresenta o Tira-Agrafos Instantâneo (fabricado por MAX CO., LTD.) para ajudar a
acelerar os processos de fluxo de trabalho digital e em papel no escritório.
Utilize o Tira-Agrafos Instantâneo para remover agrafos dos seus documentos de forma
eficiente e organizada. O companheiro perfeito para utilizar em conjunto com o portefólio
completo de soluções de imagem para escritório da Canon para simplificar e otimizar ainda
mais os fluxos de trabalho da sua empresa.

PRINCIPAIS CARATERÍSTICAS E VANTAGENS
Remoção de agrafos rápida e fácil
Alinhe o agrafo com a luz LED para uma remoção
rápida e eficiente dos agrafos, com o funcionamento
simples com um só toque.
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Remoção cuidada

Reduza os danos causados nos documentos com
uma remoção de agrafos organizada e cuidada. As
marcas dos agrafos são pequenas e não causam danos
adicionais ou rasgos nos documentos.*
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*O desempenho da remoção pode ser afetado por certas condições, como a
localização da posição do agrafo na extremidade do documento, a qualidade
do papel do documento e a condição do agrafo.

Resistente e flexível

Remova agrafos de um lote de documentos de até 30
folhas, com suporte para vários agrafos de tamanho
padrão.

Prático compartimento para agrafos
Uma luz indicadora intermitente notificará o
utilizador quando estiver cheio para que possa ser
esvaziado.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS
Nome do produto
Tira-Agrafos Instantâneo-A1/Tira-Agrafos Instantâneo-A1
Reino Unido
Código do produto
3851V817/3851V818 (modelo do Reino Unido)
Capacidade de remoção
Até 30 folhas (80 g/m2)
Tipos de agrafos suportados
24/6, 26/6, 10, agrafos para finalizador de cópias, Agrafo-P1
Excluindo os agrafos MAX não testados.
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Edifício 15 - Piso 0 e 1
2740-262 Porto Salvo
Tel: 214 704 000
Fax: 214 704 002
canon.pt

Dimensões físicas
126 (L) x 273 (P) x 105 (A) mm
Peso
2kg
Consumo de energia
Aprox. 60W
Fonte de alimentação
CC 24 V, 2,5 A (100-240 V CA, 50-60 Hz)
Utilize apenas o transformador CA especificado que é
fornecido com o equipamento.
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