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Karta katalogowa produktu:

 

Laminator GBC Fusion 5000, A3, nagrzew.: 1min, prędk. laminacji: 18s,
grafitowy

Idealny do częstego użytku w dużych biurach i wyposażony w szereg
inteligentnych funkcji
Stylowy i kompaktowy, gotowy do pracy w minutę
Laminuje jeden dokument w formacie do A3 w mniej niż 20 sekund
używając folii o grubości 2x75 μm
Zaprojektowany do użycia z foliami termicznymi o grubości 2x75 μm do
super sztywnej 2x250 μm
Laminator 5000L automatycznie wykrywa grubość folii i określa
optymalne ustawienia
Posiada cyfrowy ekran sterowania
Wykrywanie grubości folii i określanie optymalnych ustawień przez
laminator
Regulowana prowadnica folii dla idealnego wyrównania dokumentów
Format: A3
Prędkość laminowania: 1xA4: 18s
Grubość folii: max. 2x250 μm
Czas nagrzewania: 1min
2 lata gwarancji
Kolor grafitowy

Cena 1 112,36 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 448075
Numer dostawcy ACG4400751EU
Numer Celcen 13-00990-251
Kod kreskowy
Nazwa produktu Laminator GBC Fusion 5000, A3, nagrzew.: 1min, prędk. laminacji: 18s, grafitowy
Opis idealny do częstego użytku w dużych biurach i wyposażony w szereg inteligentnych funkcji;

stylowy i kompaktowy, gotowy do pracy w minutę; laminuje jeden dokument w formacie do A3
w mniej niż 20 sekund używając folii o grubości 2x75 μm; zaprojektowany do użycia z foliami
termicznymi o grubości 2x75 μm do super sztywnej 2x250 μm; laminator 5000L automatycznie
wykrywa grubość folii i określa optymalne ustawienia; posiada cyfrowy ekran sterowania;
wykrywanie grubości folii i określanie optymalnych ustawień przez laminator; regulowana
prowadnica folii dla idealnego wyrównania dokumentów; format: A3; prędkość laminowania:
1xA4: 18s; grubość folii: max. 2x250 μm; czas nagrzewania: 1min; 2 lata gwarancji; kolor
grafitowy

Kategoria Laminacja i bindowanie
Klasa Premium
Marka GBC
 

Kolor
Kolor Grafitowy
 

Cecha
Produkt Laminator
Typ Max. 2x250 μm
Rodzaj A3
Materiał Metal/plastik
W ofercie od 2017-01
 

Wymiary
Format A3
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Laminator GBC Fusion 5000, A3, nagrzew.: 1min, prędk. laminacji: 18s,
grafitowy
 

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
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