CASHBACK
Teraz nawet do 260 zł
zwrotu ceny zakupu
I SZANSA NA WYGRANIE
WYCIECZKI DO NOWEGO JORKU

50 zł

CASHBACK

120 zł

260 zł

CASHBACK

CASHBACK

Niszczarka 12C

Niszczarka 79Ci

Niszczarka 225Ci

• Niszczy jednorazowo do 12 kartek
na ścinki 4x40 mm (DIN P-4)

• Niszczy jednorazowo do 16 kartek
na ścinki 4x38 mm (DIN P-4)

• Niszczy jednorazowo do 24 kartek
na ścinki 4x38 mm (DIN P-4)

• Blokada Safety Lock zapobiega
przypadkowemu uruchomieniu
urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta

• Wolna od zacięć dzięki inteligentnemu
systemowi 100% Jam Proof

• Wolna od zacięć dzięki inteligentnemu
systemowi 100% Jam Proof

SKU: 4679001

SKU: 4622001

SKU: 7120101

Niszczarka AutoMax™ 100M

Niszczarka AutoMax™ 200M

• Niszczy dokumenty na miniścinki
4×10 mm (DIN P-4)

• Niszczy dokumenty na mikrościnki
2×14 mm (DIN P-5)

• Niszczy automatycznie do 100
kartek oraz do 10 kartek w trybie
podajnika ręcznego
• System Auto Reverse:
w przypadku zacięcia
dokumentów niszczarka
wstępnie wycofa dokumenty

100 zł
CASHBACK

• Niszczy automatycznie do 200
kartek oraz 10 kartek w trybie
podajnika ręcznego
• Funkcja Sleep Mode - urządzenie
gdy nie jest używane, wyłącza się
automatycznie po 2 minutach

• Czas pracy ciągłej 15 minut

• Niszczy 200 kartek w zaledwie
5 min., czas pracy ciągłej 25 min.

SKU : 4629201

SKU : 4656301

200 zł
CASHBACK

Zamów urządzenie i zarejestruj zakup, aby uzyskać zwrot i szansę wygrania wycieczki do Nowego Jorku.
Szczegóły promocji dostępne na www.fellowes-promotion.com Oferta obowiązuje przy zakupie od 01.01 - 31.03.2020 r.

CASHBACK
Teraz nawet do 260 zł
zwrotu ceny zakupu
I SZANSA NA WYGRANIE
WYCIECZKI DO NOWEGO JORKU
60 zł

100 zł

CASHBACK

CASHBACK

Laminator Saturn3i A3

Laminator Jupiter 2 A3

• Krótki czas nagrzewania – technologia InstaHeat to tylko 60 sekund

• Krótki czas nagrzewania – technologia InstaHeat to tylko 60 sekund.

• Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.

• Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mik.

• Energooszczędny - funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne
wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór
energii i zapobiegając przegrzaniu

• Advanced Pouch Tracking System wykrywa, gdy dokument został
wprowadzony nieprawidłowo lub nie przeszedł w całości przez
laminator w normalnym czasie działania, ostrzega o tym użytkownika
i automatycznie wycofuje dokument do czasu usunięcia blokady.

SKU: 5736001

SKU: 5733501

90 zł

120 zł

CASHBACK

CASHBACK

Bindownica Pulsar+ 300

Bindownica elektryczna Pulsar-e 300

• Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać
dokumenty o grubości do 300 arkuszy,

• Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać
dokumenty o grubości do 300 arkuszy,

• Maks. średnica grzbietu 38 mm

• Maks. średnica grzbietu 38 mm

• System dziurkowania pionowego umożliwia niezależne dziurkowanie
i nakładanie dokumentów na grzbiet, ułatwia wyrównanie dokumentów.

• System elektrycznego dziurkowania usprawnia proces oprawy
dokumentów

SKU: 5627601

SKU: 5620701

Zamów urządzenie i zarejestruj zakup, aby uzyskać zwrot i szansę wygrania wycieczki do Nowego Jorku.
Szczegóły promocji dostępne na www.fellowes-promotion.com Oferta obowiązuje przy zakupie od 01.01 - 31.03.2020 r.

