
Izabelin, 2023-05-22

Karta katalogowa produktu:

 

Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / żółty 45808/S072880
Numer katalogowy: s0720880
- Symbol producenta: 45808
- Kolor: czarny nadruk na żółtej taśmie
- Taśma D1 do opisu płaskich, gładkich, równych powierzchni
PARAMETRY TECHNICZNE TAŚM DYMO SERII D1:
- Rodzaj powierzchni: Plastik, papier, szkło, metal, drewno
- Metoda nadruku: termo-transfer
- Odporność na wodę: Tak
- Odporność na promienie UV: Tak
- Odporność na temperaturę: -18 st.C do 90 st.C
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:
- Inwentaryzacja środków trwałych (szafki, szuflady, regały, półki,
narzędzia, urządzenia
Biurowe, maszyny produkcyjne, tabliczki znamionowe)
- Opisy teczek, segregatorów, znaków oraz tworzenie etykiet
ostrzegawczych
- Opisy elektroinstalacyjne: przewody, kable, skrętki, tablice rozdzielcze,
gniazda elektryczne, wideofony, domofony
- Profesjonalny opis sprzętu laboratoryjnego
Taśmy DYMO D1 pasują do większości drukarek etykiet firmy DYMO
(również DYMO RHINO). Dostępne w wielu szerokościach i kolorach
nadruków oraz z wieloma wzorami tła. Są tanie, samoprzylepne, łatwe
do ładowania i oddzielania od przekładki.
Taśmy DYMO D1 opracowane przez firmę DYMO spełnią właściwie
wszystkie potrzeby związane z drukowaniem etykiet w biurze, zakładzie
produkcyjnym lub punkcie handlowym.

Cena 81,20 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 617469
Numer dostawcy 5901819006045-S0720880
Numer Celcen 13-01442
Kod kreskowy 5411313452182
Nazwa produktu Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / żółty 45808/S072880
Opis Numer katalogowy: s0720880; - Symbol producenta: 45808; - Kolor: czarny nadruk na żółtej

taśmie; - Taśma D1 do opisu płaskich, gładkich, równych powierzchni; PARAMETRY TECHNICZNE
TAŚM DYMO SERII D1:; - Rodzaj powierzchni: Plastik, papier, szkło, metal, drewno; - Metoda
nadruku: termo-transfer; - Odporność na wodę: Tak; - Odporność na promienie UV: Tak; -
Odporność na temperaturę: -18 st.C do 90 st.C; PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA:; -
Inwentaryzacja środków trwałych (szafki, szuflady, regały, półki, narzędzia, urządzenia; biurowe,
maszyny produkcyjne, tabliczki znamionowe); - Opisy teczek, segregatorów, znaków oraz
tworzenie etykiet ostrzegawczych; - Opisy elektroinstalacyjne: przewody, kable, skrętki, tablice
rozdzielcze, gniazda elektryczne, wideofony, domofony; - Profesjonalny opis sprzętu
laboratoryjnego; Taśmy DYMO D1 pasują do większości drukarek etykiet firmy DYMO (również
DYMO RHINO). Dostępne w wielu szerokościach i kolorach nadruków oraz z wieloma wzorami tła.
Są tanie, samoprzylepne, łatwe do ładowania i oddzielania od przekładki.; Taśmy DYMO D1
opracowane przez firmę DYMO spełnią właściwie wszystkie potrzeby związane z drukowaniem
etykiet w biurze, zakładzie produkcyjnym lub punkcie handlowym.

Kategoria Drukarki do etykiet
Marka DYMO
 

Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Nowość
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Eko biuro
ul Krasińskiego 23a
05-080 Izabelin

NIP: 527-000-75-75
(22) 46 55 771, 602 767 491
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Taśma D1 - 19 mm x 7 m, czarny / żółty 45808/S072880
Eko biuro Zespół
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