ProDevice MMD360

– ręczna niszczarka nośników
Niszczarka nośników MMD360

W sytuacji gdy nośnik danych uległ awarii lub po prostu chcemy wymienić

marki ProDevice to najnowsze

nim zawartych. W przeciwnym razie, mogą one trafić w niepowołane ręce,

go na nowszy model, należy zadbać o skuteczne skasowanie danych na

rozwiązanie do fizycznego

co w przypadku firm czy instytucji grozi nie tylko utratą wizerunku ale rów-

niszczenia dysków twardych 2,5”

nego usunięcia informacji danych jest fizyczne zniszczenie nośnika. Jak to

i 3’5”, dysków SSD, tabletów
oraz telefonów komórkowych.

nież odpowiedzialnością karną . Najprostszą metodą szybkiego i bezpieczzrobić? Najlepiej używając specjalistycznego sprzętu - niszczarki MMD360
marki ProDevice.
Urządzenie jest obsługiwane ręcznie, w związku z tym nie potrzebuje zasila-

Stworzona została z myślą

nia elektrycznego. Co więcej, nie wymaga od operatora dużej siły fizycznej:

o firmach i instytucjach, które

rawi nośnik. Solidna konstrukcja niszczarki, zapewnia jej pełną stabilność

widzą i doceniają potrzebę
skutecznego usuwania
zbędnych danych.

wystarczy pociągnąć uchwyt a wykonane z utwardzanej stali ostrze dziupodczas pracy. Podstawa została oklejona gumą, zapobiegającą ślizganiu
się urządzenia. Dodatkowo niszczarka jest wyposażona w blokadę dźwigni,
która gwarantuje bezpieczeństwo gdy urządzenie nie jest używane.
Bez wątpienia fizyczne zniszczenie dysków za pomocą MMD360 ułatwia
proces zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Dane nie mogą
być odzyskane, a uszkodzone nośniki nie nadają się do ponownego wykorzystania.
Urządzenie jest ciekawą alternatywą dla w pełni zautomatyzowanych niszczarek, dostępnych na rynku. Małe rozmiary i niewielka waga sprawia,
że nadaje się do każdego biura. MMD360 cechuje trwałość, niezawodność
oraz zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony danych.
Dane techniczne:
·

wymiary: 56 cm x 43 cm x 34 cm

·

waga: 30 kg

·

siła nacisku: do 4,5 ton

Gwarancja: 5 lat
MMD360 posiada zamontowany grot, niszczący dyski twarde 3,5”. Przy
zakupie niszczarki otrzymasz dodatkowy, wymienny grot do niszczenia
nośników o mniejszej grubości.
Niszczarka spełnia normę w zakresie bezpieczeństwa danych DIN66399:
H3 oraz normę DMS 2008/level A w zakresie fizycznego niszczenia dysków
HDD.

www.prodevice.eu • e-mail: info@prodevice.eu • infolinia: 801 090 911

