Niszczarka
ProDevice MMD360+
Ręczna niszczarka nośników danych ProDevice MMD360+ to rozwiązanie umożliwiające fizyczne zniszczenie dysków twardych 2,5”
i 3,5”, dysków SSD, tabletów oraz telefonów komórkowych. Stworzona została z myślą o firmach i instytucjach, które widzą i doceniają
potrzebę skutecznego usuwania danych z nośników elektronicznych.
Urządzenie jest obsługiwane ręcznie. Co więcej, nie wymaga od operatora dużej siły fizycznej: wystarczy pociągnąć dźwignię, a wyko-

NORMY BEZPIECZEŃSTWA
W ZAKRESIE NISZCZENIA DANYCH

nany z utwardzanej stali grot dziurawi nośnik. Solidna konstrukcja,
zapewnia urządzeniu pełną stabilność podczas pracy. Podstawa została oklejona gumą, zapobiegającą przesuwaniu się maszyny.

• DIN66399: H3

MMD360+ jest ciekawą alternatywą dla w pełni zautomatyzowanych

• DMS 2008: level A w zakresie
fizycznego niszczenia dysków HDD

niszczarek, dostępnych na rynku. Małe rozmiary i niewielka waga
sprawiają, że może stanowić wyposażenie każdego biura. Maszynę cechuje trwałość, niezawodność oraz zgodność z wymaganiami

Niszczenie nośników danych urządzeniem
ProDevice MMD360+ powoduje, że dyski, taśmy, tablety czy telefony komórkowe
zostają

zdeformowane

i

uszkodzone

– informacji na nich zapisanych nie da się
odzyskać. Zatem to idealne rozwiązanie
dla firm i instytucji dbających o najwyższe
standardy, związane z ochroną poufnych
danych, które definiuje GDPR/RODO.

w zakresie ochrony danych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
• Wymiary (z zamontowaną dźwignią): 84 cm × 87cm × 34 cm
• Waga bez nakładki do niszczenia nośników flash: 35 kg
• Waga z nakładką do niszczenia nośników flash: 39 kg
• Siła nacisku: do 4,5 ton
• Gwarancja: 5 lat
Opcjonalnie dostępna przystawka do niszczenia nośników flash,
umożliwiająca perforację w kilku miejscach jednocześnie (do 23 wymiennych grotów).

ProDevice
ProDevice to lider innowacyjnych rozwiązań na rynku niszczenia informacji z elektronicznych nośników danych. Najnowocześniejsze w świecie centrum R&D tego typu, to miejsce projektowania, testowania i produkcji wszystkich urządzeń marki.
Współpraca wykwalifikowanych inżynierów z najwybitniejszymi w kraju jednostkami naukowymi, owocuje realizacją najbardziej zaawansowanych projektów rozwojowo – wdrożeniowych, związanych z nowoczesnymi technologiami w dziedzinie
kasowania danych. Produkty ProDevice obecnie sprzedawane są w ponad 30 krajach świata poprzez rozbudowaną sieć
Partnerów.
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