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Karta katalogowa produktu:

 

Laminator GBC Fusion 1000, A3, nagrzew.: 5min, prędk. laminacji: 1min,
czarny

Laminator idealny do domu lub małego biura
Zapewnia doskonałe efekty za jednym dotknięciem przycisku, wraz z
pomocną zieloną kontrolką sygnalizującą nagrzanie i gotowość do pracy
Stylowy i kompaktowy - nierzucający się w oczy i łatwy do
przechowywania
Laminuje jeden dokument w formacie do A3 w mniej niż minutę przy
użyciu folii o grubości 2x75 μm
Dodatkowa opcja laminacji na zimno przy użyciu folii samoprzylepnych
łatwa laminacja w jednym kroku - po prostu włącz
Format: A3
Prędkość laminowania: 1xA3: 1min
Grubość folii: max. 2x75 μm
Czas nagrzewania: 5min
2 lata gwarancji
Kolor czarny

Cena 403,67 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 448063
Numer dostawcy ACG4400745EU
Numer Celcen 13-00983-15
Kod kreskowy 5028252336338
Nazwa produktu Laminator GBC Fusion 1000, A3, nagrzew.: 5min, prędk. laminacji: 1min, czarny
Opis laminator idealny do domu lub małego biura; zapewnia doskonałe efekty za jednym dotknięciem

przycisku, wraz z pomocną zieloną kontrolką sygnalizującą nagrzanie i gotowość do pracy;
stylowy i kompaktowy - nierzucający się w oczy i łatwy do przechowywania; laminuje jeden
dokument w formacie do A3 w mniej niż minutę przy użyciu folii o grubości 2x75 μm; dodatkowa
opcja laminacji na zimno przy użyciu folii samoprzylepnych; łatwa laminacja w jednym kroku -
po prostu włącz; format: A3; prędkość laminowania: 1xA3: 1min; grubość folii: max. 2x75 μm;
czas nagrzewania: 5min; 2 lata gwarancji; kolor czarny

Kategoria Laminacja i bindowanie
Klasa Premium
Marka GBC
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Laminator
Typ Max. 2x75 μm
Rodzaj A3
Materiał Metal/plastik
W ofercie od 2017-01
 

Wymiary
Format A3
 

Certyfikaty

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Laminator GBC Fusion 1000, A3, nagrzew.: 5min, prędk. laminacji: 1min,
czarny
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
Ilość lat gwarancji 2
 

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

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 2 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu

                     

                    

              

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Eko biuro Zespół
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