
Perfekcyjna laminacja

JBL Flip 5 
głośnik

JBL Go 2 
głośnik

Laminator Venus 2 A3 
SKU 5734201

• Maks. format laminowanego dokumentu: A3

• Szerokość wejścia: 320 mm

• Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mik.

• Laminacja na zimno i na gorąco (AutoSense)

• Krótki czas nagrzewania - dzięki technologii InstaHeat to tylko od 30 (dla folii 80 
mikr.) do 60 sekund

• Szybka laminacja – na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 14 sekund 
(przy folii 80 mik., prędkość 135 cm/min)

Laminator Jupiter 2 A3 
SKU 5733501

• Maks. format laminowanego dokumentu: A3

• Szerokość wejścia: 320 mm

• Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mik.

• Laminacja na zimno i na gorąco (AutoSense)

• Krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund.

• Szybka laminacja – na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 17 sekund 
(przy folii 80 mik., prędkość do 1200 mm/min)

• Wysoka jakość laminacji – system 6 wałków zapewnia doskonałe zgrzanie folii.

• Wolny od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes.

Laminator Saturn 3i A3 
SKU 5736001

• Maks. format laminowanego dokumentu: A3

• Szerokość wejścia: 320 mm

• Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik.

• Laminacja na zimno i na gorąco

• Wolny od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes

• Dioda LED sygnalizuje możliwe zablokowanie laminowanego dokumentu, dźwignia 
zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu

• Prędkość laminacji 30 cm na minutę
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bez czekania

Zarejestruj zakup na stronie: www.fellowes-promotion.com, aby odebrać głośnik JBL.  
Oferta obowiązuje przy zakupie od 1.04 do 30.09.2020. Szczegółowe warunki promocji dostępne na stronie www.fellowes-promotion.com

GŁOŚNIK JBL GRATIS  przy zakupie wybranych urządzeń Fellowes®



Bindownica Galaxy 500
SKU 5622001

• Jednorazowo dziurkuje do 28 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości  
do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm

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

• Ergonomiczna. Specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzbietów z opatentowanym 
systemem mierzenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzbietu

• Szybka oprawa dużej ilości dokumentów - System Satellite®. Wyjmowana kaseta  
z platformą bindującą umożliwia pracę 2 osobom jednocześnie.

• Profesjonalna oprawa grubych dokumentów. Regulacja odległości linii dziurkowania  
od krawędzi - 2 pozycje: min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm.

• W zestawie pakiet na 20 opraw

Bindownica elektryczna  Galaxy-E 500
SKU 5622101

• Jednorazowo dziurkuje do 28 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości  
do 510 arkuszy, maks. średnica grzbietu 51 mm

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

• Profesjonalna oprawa grubych dokumentów. Regulacja odległości linii dziurkowania od 
krawędzi - 2 pozycje: min. 2,5 mm, maks. 4,5 mm.

• 3 przyciski dostosowujące linię dziurkowania do formatu dokumentu (A5, A4, Letter).

• System elektrycznego dziurkowania usprawnia proces oprawy dokumentów

• W zestawie pakiet na 20 opraw

Bindownica Pulsar+ 300 
SKU 5627601

• Wyposażona w duża dźwignia ułatwia proces dziurkowania, zmniejsza siłę nacisku 
potrzebną do przedziurkowania dużej ilości kartek.

• Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości  
do 300 arkuszy, maks. średnica grzbietu 38 mm

• Wyśrodkowanie za pomocą suwaka umożliwia dokładne ustawienie linii dziurkowania.

• W zestawie pakiet na 10 opraw

Zarejestruj zakup na stronie: www.fellowes-promotion.com, aby odebrać głośnik JBL.  
Oferta obowiązuje przy zakupie od 1.04 do 30.09.2020. Szczegółowe warunki promocji dostępne na stronie www.fellowes-promotion.com

Gotowy zrobić

 GRATIS GŁOŚNIK JBL  przy zakupie wybranych maszyn Fellowes®

JBL Flip 5 
głośnik

JBL Go 2 
głośnik

dobre wrażenie.

JBL Flip 5 
głośnik

JBL Go 2 
głośnik
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Perfekcyjna laminacja

bez czekania

GŁOŚNIK JBL GRATIS  przy zakupie wybranych urządzeń Fellowes®


