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Karta katalogowa produktu:

 

Fellowes termobindownica Helios 30
Nowoczesna termobindownica zaprojektowana do dużego natężenia
pracy w biurze
Ergonomiczne wzornictwo
Łatwość przechowywania dzięki pionowemu systemowi ustawienia
Może oprawiać dokumenty o grubości do 300 kartek A4 (80 g)
Czas nagrzewania - ok. 4 minuty
Maksymalna grubość oprawianego dokumentu/grzbietu okładki - 30 mm
Łatwy w obsłudze panel z diodami LED umożliwia szybkie wybranie
odpowiedniego ustawienia
Klamra pomaga utrzymać dokumenty w pionie w trakcie bindowania
Miarka grubości dokumentu/okładki i wyboru ustawienia temperatury
Sygnał dźwiękowy i dioda sygnalizująca gotowość do pracy oraz
zakończenia wybranego cyklu bindowania
Bariera bezpieczeństwa Heat Shield pomaga zapobiec przypadkowemu
dotknięciu płyty grzejnej, klamra jest otwierana ręcznie a zamykana
automatycznie
Składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urządzenia
System automatycznego wyłączenia Sleep Mode, jeżeli urządzenie nie
jest używane powyżej 30 minut
2 lata gwarancji

Cena 447,99 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 275893
Numer dostawcy 5901819007783-5641001
Numer Celcen 13-01890
Kod kreskowy
Nazwa produktu Fellowes termobindownica Helios 30
Opis Nowoczesna termobindownica zaprojektowana do dużego natężenia pracy w biurze;

Ergonomiczne wzornictwo; Łatwość przechowywania dzięki pionowemu systemowi ustawienia;
Może oprawiać dokumenty o grubości do 300 kartek A4 (80 g); Czas nagrzewania - ok. 4 minuty;
Maksymalna grubość oprawianego dokumentu/grzbietu okładki - 30 mm; Łatwy w obsłudze
panel z diodami LED umożliwia szybkie wybranie odpowiedniego ustawienia; Klamra pomaga
utrzymać dokumenty w pionie w trakcie bindowania; Miarka grubości dokumentu/okładki i
wyboru ustawienia temperatury; Sygnał dźwiękowy i dioda sygnalizująca gotowość do pracy
oraz zakończenia wybranego cyklu bindowania; Bariera bezpieczeństwa Heat Shield pomaga
zapobiec przypadkowemu dotknięciu płyty grzejnej, klamra jest otwierana ręcznie a zamykana
automatycznie; Składany stojak do schładzania dokumentów z tyłu urządzenia; System
automatycznego wyłączenia Sleep Mode, jeżeli urządzenie nie jest używane powyżej 30 minut; 2
lata gwarancji

Kategoria Termobindownica
Marka FELLOWES
 

Cecha
Produkt Termobindownica
Rodzaj grzbietu Termiczny
Max. ilość oprawianych kartek 300
Więcej informacji Www.fellowes.pl
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Ilość lat gwarancji 1
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Fellowes termobindownica Helios 30
Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
DMD Biuro Zespół
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