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BIULETYN 
INFORMACYJNO – PROMOCYJNY

Great Products, Great People.

Nowe gwiazdy na rynku! 
Rodzina niszczarek HSM shredstar 2014!

Rodzina niszczarek HSM shredstar została 
zaprojektowana od nowa! 
To dziewięć zupełnie nowych lub zmodyfikowanych produktów, które w pełni 
zaspokoją oczekiwania Klientów zorientowanych na zakup urządzeń o najlep-
szej relacji ceny do uzyskiwanych parametrów. Ceny detaliczne zaczynają się 
już od 130 PLN netto!

www.hsm.eu

HSM shredstar S10
310 PLN

HSM shredstar X5
310 PLN

HSM shredstar X13
950 PLN

HSM shredstar S5
130 PLN

HSM shredstar X8
420 PLN

HSM shredstar
MultiShred

415 PLN

HSM shredstar X15
1220 PLN

HSM shredstar X6pro
615 PLN

HSM shredstar X10
570 PLN

Przełomowa oferta HSM!



 

Niszczarki dokumentów
HSM shredstar S10
HSM shredstar X5
HSM shredstar X8

Najtańsza niszczarka do papieru i płyt CD/DVD w pełni zgodna z DIN 66399!

•  Niszczarka przeznaczona do ochrony danych w domu lub 
małym biurze

•  Oddzielny mechanizm tnący do niszczenia płyt CD/DVD i kart 
plastikowych spełniający stopień tajności O-1 / T-2 / E-2 wg 
DIN 66399

•  Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
•  Sygnalizacja gotowości do pracy, przegrzania i przeciążenia    

za pomocą diod LED

Kod 
produktu

Nazwa 
modelu

Rodzaj 
cięcia

Szerokość 
cięcia (mm)

Wydajność cię-
cia w arkuszach 
(80g/m²)

Poziom bez-
pieczeństwa 
wg DIN 32757

Poziom bezpieczeń-
stwa wg DIN 66399

Niszczone 
materiały 

Moc silnika 
(W)

Automatycz-
ny rewers

Waga 
(kg)

1042111 shredstar S10 paski 6 10 2 P-2 / O-1 / T-1 / E-2 150 nie 4,5

1043111 shredstar X5 ścinki 4 x 35 5 3 P-4 / O-1 / T-2 /
E-2 / F-1

150 nie 4,5

1044111 shredstar X8 ścinki 4 x 35 8 3 P-4 / O-1 / T-2 /
E-2 / F-1

220 tak 4,5

220 mm

18 l

•  Automatyczny start/stop
•  Automatyczny stop w przypadku zapełnienia kosza
•  Automatyczny rewers w przypadku zacięcia (tylko shredstar X8)
•  Okienko rewizyjne do podglądu zapełnienia kosza z zewnątrz
•  Pojemność kosza 18 l
•  Szerokość wejścia 220 mm
•  Cicha praca
•  Wymiary: 335 x 210 x 400 mm

TECHNIKA BIUROWA

Great Products, Great People.



 TECHNIKA BIUROWA

Niszczarka dokumentów
HSM shredstar X13

Mobilna wszechstronna niszczarka do użytku biurowego

•  Niszczarka przeznaczona do ochrony danych w biurze
•  Silnik przystosowany do dłuższej pracy bez przegrzania
•  Sygnalizacja gotowości do pracy, przegrzania i przeciążenia 

silnika oraz przepełnienia kosza za pomocą diod LED
•  Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
•  Automatyczny start/stop
•  Automatyczny stop w przypadku zapełnienia kosza
•  Automatyczny rewers w przypadku zacięcia 

Kod 
produktu

Szerokość 
cięcia (mm)

Wydajność cię-
cia w arkuszach 
(80g/m²)

Poziom bezpie-
czeństwa wg 
DIN 32757

Poziom bezpieczeństwa 
wg DIN 66399

Niszczone 
materiały 

Waga 
(kg)

1057111 4 x 37 13 3 P-4 / O-3 / T-4 /E-2 / F-1 10,4

13

222 mm

23 l

240 W

•  Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia
•  Okienko rewizyjne do podglądu zapełnienia kosza z zewnątrz
•  Wyjmowany kosz na ścinki
•  Pojemność kosza 23 l
•  Szerokość wejścia 222 mm
•  Moc silnika 240 W
•  Cicha praca
•  Wymiary: 360 x 285 x 545 mm

Great Products, Great People.



 

Niszczarka dokumentów
HSM shredstar X15

Mobilna wszechstronna niszczarka do użytku biurowego o dużej wydajności!

•  Niszczarka przeznaczona do ochrony danych w biurze
•  Oddzielny mechanizm tnący do niszczenia płyt CD/DVD i kart 

plastikowych spełniający stopień tajności O-1 / T-2 / E-2 wg 
DIN 66399

•  Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
•  Silnik przystosowany do dłuższej pracy bez przegrzania
•  Sygnalizacja gotowości do pracy, przegrzania i przeciążenia 

silnika oraz przepełnienia kosza za pomocą diod LED
•  Automatyczny start/stop

Kod 
produktu

Szerokość 
cięcia (mm)

Wydajność cię-
cia w arkuszach 
(80g/m²)

Poziom bez-
pieczeństwa 
wg DIN 32757

Poziom bezpieczeństwa 
wg DIN 66399

Niszczone 
materiały 

Waga 
(kg)

1030111 4 x 35 15 3 P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1 16

15

300 W

228 mm

27 l

•  Automatyczny rewers w przypadku zacięcia
•  Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia
•  Okienko rewizyjne do podglądu zapełnienia kosza z zewnątrz
•  Wyjmowany kosz na ścinki
•  Pojemność kosza 27 L
•  Szerokość wejścia 228 mm
•  Moc silnika 300 W
•  Cicha praca
•  Wymiary: 380 x 320 x 580 mm

TECHNIKA BIUROWA

Great Products, Great People.



 

 1220 PLNCena netto!

950 PLNCena netto!

Prezenty dla Ciebie
 ■ Woda toaletowa: Elizabeth 
Arden Sunflowers 50ml 
dla niej

     lub
 ■ David Beckham Intimately 
Yours 50 ml dla niego  ■ Wydajność do 10/5/8 kartek jednorazowo (papier 80g/m²) 

 ■ Dostępne w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 66399
 ■ Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
 ■ Oddzielny zespół tnący CD/DVD i karty plastikowe 

zgodnie z DIN 66399
 ■ Diody LED wskazują stan pracy urządzenia
 ■ Automatyczny start/stop
 ■ Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza
 ■ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 ■ Cicha praca
 ■ Szerokość wejścia: 220 mm
 ■ Pojemność kosza: 18 L
 ■ Gwarancja 2 lata na urządzenie

Prezenty dla Ciebie
 ■ Woda toaletowa Davidoff 
Cool Water 100ml dla niej   
lub

 ■ Woda toaletowa Davidoff 
Cool Water 100ml dla niego  

HSM shredstar X13

 ■ Wydajność do 13 kartek jednorazowo (papier 80g/m²) 
 ■ Stopień tajności: P-4/ O-3 / T-4 / E-2 / F-1 wg DIN 66399
 ■ Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
 ■ Diody LED wskazują stan pracy urządzenia
 ■ Automatyczny start/stop
 ■ Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza
 ■ Automatyczny rewers w przypadku zacięcia
 ■ Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez dłuższy czas
 ■ Wyjmowany kosz na ścinki
 ■ Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia
 ■ Cicha praca
 ■ Szerokość wejścia: 222 mm
 ■ Pojemność kosza: 23 L
 ■ Gwarancja 2 lata na urządzenie

HSM shredstar X15

 ■ Wydajność do 15 kartek jednorazowo (papier 80g/m²) 
 ■ Stopień tajności: P-4/ O-1 / T-2 / E-2 / F-1 wg DIN 66399
 ■ Oddzielny zespół tnący CD/DVD i karty plastikowe 

zgodnie z DIN 66399
 ■ Noże tnące odporne na zszywki i spinacze
 ■ Diody LED wskazują stan pracy urządzenia
 ■ Automatyczny start/stop
 ■ Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza
 ■ Automatyczny rewers w przypadku zacięcia
 ■ Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez dłuższy czas
 ■ Wyjmowany kosz na ścinki
 ■ Kółka ułatwiające przesuwanie urządzenia
 ■ Cicha praca
 ■ Szerokość wejścia: 228 mm
 ■ Pojemność kosza: 27 L
 ■ Gwarancja 2 lata na urządzenie

HSM shredstar S10
HSM shredstar X5
HSM shredstar X8

310 PLN Już od netto!

Prezenty dla Ciebie
 ■ Bezdotykowy termometr 
na podczerwień 
Kardio-Test KT-40                              
lub

 ■ Żelazko PHILIPS GC 2048 

Zestawy promocyjne HSM Polska Sp. z o. o.



 

 2380 PLNJuż od netto!

1490 PLNJuż od netto!

Prezenty dla Ciebie

 ■ Wydajność do 12 kartek jednorazowo (papier 80g/m²) 
 ■ Dostępna w stopniach P-2 i P-4 wg DIN 66399
 ■ Jednoelementowe hartowane wałki tnące 
 ■ Niszczy również karty plastikowe (w stopniu P-2)
 ■ Tryb stand-by z zerowym poborem energii
 ■ Automatyczny start/stop
 ■ Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 ■ Bardzo cicha praca
 ■ Szczelina na papier nie wymagający niszczenia (niedo-

stępna w stopniu P-4)
 ■ Szerokość wejścia: 225 mm
 ■ Pojemność kosza: 25 L
 ■ Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki 

tnące
 ■ Produkt niemiecki

Prezenty dla Ciebie

 ■ Woda perfumowana Lanvin 
Oxygene 75 ml dla niej      
lub

 ■ woda toaletowa Lanvin 
Oxygene 100 ml dla niego  

HSM SECURIO B22

 ■ Wydajność do 19 kartek jednorazowo (papier 80g/m²)
 ■ Dostępne stopnie tajności: P-2/P-4/P-5 wg DIN 66399
 ■ Niszczy papier, zszywki, spinacze, karty plastikowe 

a w pasku 5,8 mm również płyty CD
 ■  Jednoelementowe hartowane wałki tnące
 ■  Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas
 ■ System zarządzania energią EMCS
 ■  Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia 

papieru
 ■ Cicha praca
 ■ Szerokość wejścia: 240 mm
 ■ Pojemność kosza: 33 litry
 ■ Moc silnika: 440 W
 ■  Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki 

tnące
 ■  Produkt niemiecki

Prezenty dla CiebieHSM SECURIO B26 

 ■ Wydajność do 27 kartek jednorazowo (papier 80g/m²)
 ■ Dostępna w stopniach P-2 do P-7 wg DIN 66399
 ■ Jednoelementowe hartowane wałki tnące
 ■  W zależności od stopnia tajności niszczy również płyty 

CD i karty plastikowe
 ■ Silnik przystosowany do ciągłej pracy przez długi czas
 ■ System zarządzania energią EMCS
 ■  Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru
 ■ Automatyczny stop w przypadku pełnego kosza lub 

otwarcia drzwi
 ■ Szafkowa obudowa na kółkach
 ■ Cicha praca
 ■ Szerokość wejścia: 280 mm
 ■ Pojemność kosza: 55 litrów
 ■ Moc silnika: 500 W
 ■ Gwarancja: 2 lata na urządzenie, dożywotnia na wałki 

tnące
 ■ Produkt niemiecki

HSM Classic 90.2 

670 PLN Już od netto!

Produkt
zmodyfikowany

Zestawy promocyjne zostały zorganizowane przez HSM Polska Sp. z o.o. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora. Czas trwania promocji: od 3.03.2014 do wyczer-
pania zestawów objętych promocją. Produkty dodawane w ramach zestawów promocyjnych mogą różnić się od tych ukazanych na zdjęciach i opisach, jednakże ich 
użyteczność będzie na porównywalnym poziomie. Zestaw do realizacji u dowolnego dealera HSM po przekazaniu ulotki.
Niniejsza ulotka nie jest informacją handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Biuletyn stanowi zaproszenie do rokowań 
handlowych w rozumieniu art. 71 KC. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty bez podania przyczyny. Ceny netto, nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

 ■ Zestaw sztućców Gerlach 
Mango 24 elementy       
lub

 ■ pakiet antywirusowy Eset 
Security pack (Esp-N3D1Y) 
3 komputery + 3 smartfony

 ■ Tablet Prestigio Mulitpad 
7.0 PMP3870C DUO 8GB       
lub

 ■ Nawigacja Mio Moov 
M410 Polska 4,3’

Twój dealer HSM


