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Karta katalogowa produktu:

 

Trymer REXEL SmartCut A425, A4, 4w1, do 10 kart., grafitowy
Trymer z ostrzem rotacyjnym 4 w 1 dla kreatywności profesjonalistów
oferuje 4 style cięcia: w linii prostej, faliste, perforacja lub składanie
kartki
Pokrętłem łatwo i bezpiecznie zmienisz ostrze, by stworzyć foldery,
zaproszenia do formatu A4 o fantazyjnym wykończeniu
Prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką metryczną i
calową – ułatwienie wyrównywania papieru
Trwała podstawa metalowa – idealna do wymagających środowisk pracy
Transparentna prowadnica krawędzi – automatycznie przytrzymuje
papier podczas przycinania
Dwukierunkowe cięcie – możliwość wykonywania ruchów posuwisto-
zwrotnych: oszczędność czasu przy przycinaniu
Tnie do 10 kartek naraz
Długość cięcia: 320 mm
Format: A4
Kolor: grafitowy
2 lata gwarancji

Cena 362,60 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 448061
Numer dostawcy ACR2101965
Numer Celcen 13-00981-251
Kod kreskowy 5028252250375
Nazwa produktu Trymer REXEL SmartCut A425, A4, 4w1, do 10 kart., grafitowy
Opis trymer z ostrzem rotacyjnym 4 w 1 dla kreatywności profesjonalistów oferuje 4 style cięcia: w

linii prostej, faliste, perforacja lub składanie kartki; pokrętłem łatwo i bezpiecznie zmienisz
ostrze, by stworzyć foldery, zaproszenia do formatu A4 o fantazyjnym wykończeniu; prowadnice
papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką metryczną i calową – ułatwienie wyrównywania
papieru; trwała podstawa metalowa – idealna do wymagających środowisk pracy; transparentna
prowadnica krawędzi – automatycznie przytrzymuje papier podczas przycinania; dwukierunkowe
cięcie – możliwość wykonywania ruchów posuwisto-zwrotnych: oszczędność czasu przy
przycinaniu; tnie do 10 kartek naraz; długość cięcia: 320 mm; format: A4; kolor: grafitowy; 2 lata
gwarancji

Kategoria Przycinarki i gilotyny
Klasa Premium
Marka REXEL
 

Kolor
Kolor Grafitowy
 

Cecha
Produkt Trymer
Typ Do 10 kartek
Rodzaj A4
Materiał Metal
W ofercie od 2017-01
 

Wymiary
Format A4
 

Ilość

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Trymer REXEL SmartCut A425, A4, 4w1, do 10 kart., grafitowy
Ilość arkuszy 10
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30191000-4 Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

     

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491

http://www.tcpdf.org

