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Niszczarka 
ProDevice OMS130

Automatyczna niszczarka ProDevice OMS130 to
niewielkich rozmiarów biurowe urządzenie do
fizycznego niszczenia nośników danych, takich jak np.
tablety* i telefony komórkowe*, dyski SSD, USB, płyty
CD/DVD oraz karty pamięci. Niszczarka nie nadaje się
do niszczenia dysków twardych oraz serwerowych.

ProDevice OMS130 jest idealnym rozwiązaniem dla
firm i instytucji, dbających o bezpieczeństwo
wycofywanych z użycia nośników, zawierających
wrażliwe dane. Niszczarka jest prosta w użyciu,
charakteryzuje ją nowoczesny design.

Korzyści

Dajemy pewność – masz 
zagwarantowany wysoki 

poziom bezpieczeństwa dla 
niszczonych, 

elektronicznych nośników 
danych typu flash.

Dbamy o komfort – kompaktowe 
urządzenie biurowe umieścisz 

nawet w niewielkim 
pomieszczeniu.

Oferujemy dobry 
stosunek jakości do ceny 

– otrzymasz wysokiej 
jakości niszczarkę 

nośników typu flash w 
ekonomicznej cenie.
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Dlaczego warto wybrać niszczarkę ProDevice OMS130? 

• Opatentowany system czyszczenia hartowanych noży tnących.

• Wzmocnione metalowe przekładnie.

• Automatyczny rewers systemu tnącego.

• System autodiagnostyczny.

• Powiadomienie w przypadku zapełnienia pojemnika na zniszczone nośniki.

BE AWARE – CHOOSE WISELY

* Przed rozpoczęciem procesu niszczenia, z telefonów komórkowych oraz tabletów należy usunąć baterię.

Aplikacja mobilna

Skanowanie

Tworzenie raportów

Dostępna aplikacja mobilna ProDevice do
skanowania numerów seryjnych nośnika oraz
tworzenia przejrzystych, automatycznych
raportów.
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Normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie 
niszczenia danych 

• DIN66399 | ISO/IEC 21964

O 3 dla optycznych nośników danych
E 3 dla elektronicznych nośników danych

Produkt działa zgodnie z 
wytycznymi, określonymi w normie 
ISO27001. ProDevice OMS130 to 

idealne rozwiązanie dla firm i 
instytucji dbających o najwyższe 
standardy, związane z ochroną 

poufnych danych, które definiuje 
GDPR/RODO.

Specyfikacja techniczna

ProDevice OMS130

Moc silnika 0.75kW

Zasilanie 110 lub 220V / 50 lub 60Hz

Wydajność Od 5 do 6 nośników na minutę

Szerokość skrawka po zniszczeniu 4mm x 15mm

Szerokość otworu załadunkowego na nośniki 165mm

System automatycznego startu, cofania i zatrzymania Tak

System ochrony przed przeciążeniem Tak

System zatrzymania przy zacięciu Tak

Funkcje bezpieczeństwa Blokada otwartych drzwi

Głośność w trybie gotowości 55dB

Mobilność Kółka transportowe - 2 z nich wyposażone w hamulce

Wymiary niszczarki 550mm x 550mm x 983mm

Waga 130kg

Gwarancja 1 rok (z możliwością przedłużenia)

Niniejsza treść ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.
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