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Fusion 3100L Lamineringsmaskin för A3
4400750EU

Produktbeskrivning

Perfekt för att använda ofta i hemmet eller på kontoret. Lamineringsmaskinen Fusion 3100L för A3 garanterar
fantastiska resultat snabbt. Stilren och kompakt. Färdig att använda på en minut och laminerar ett enkelt dokument
i alla storlekar upp till A3 på runt 20 sekunder vid användning av fickor på 2 x 75, 2 x 125 och 2 x 175 mikron. En
justerbar fickguide och utkorg håller dokumenten raka och helt platta. Automatisk avstängning sparar energi.

Egenskaper

• En användarvänlig lamineringsmaskin ökar produktiviteten och skyddar viktiga dokument från slitage

• Begränsad tvåårsgaranti

• Stänger av sig automatiskt efter 30 minuters inaktivitet, vilket sparar energi

• Snabb och produktiv enminutsuppvärmning

• Laminerar ett A4-dokument med en ficka på 2 x 75 mikron på strax över 20 sekunder. Laminerar alla
dokumentstorlekar från ID-kort till A3

• Använd med varmlamineringsfickor på 2 x 75 till 2 x 175 mikron

• Växlar snabbt mellan olika ficktjocklekar med en enkel knapptryckning

• Justerbara fickguider håller dokumenten helt raka

• En automatisk varning ljuder om en ficka matas in fel – du behöver bara trycka på frigörelseknappen för att
snabbt ta bort felinmatade fickor

• Tvåvalssystem och utmatningsbricka ger ett helt platt slutförande

• Grönt ljus och hörbart ljud indikerar att maskinen är redo

Specifikationer

• Enkel installation Ja

• Färg Mörkgrå

• Hörbar Klar-signal Ja

• Inmatningsguide för korrekt inmatning Ja

• Intelligent™ Avstängning Ja

• Intelligent™ Backfunktion Nej

• Intelligent™ Laminatväljare Nej

• Intelligent™ Statussignal Ja

Produktinformation

Längd 146mm
Bredd 501mm
Höjd 97mm
Vikt 2.783kg

Förpackningsinformation - Retail

Längd 196mm
Bredd 572mm
Höjd 146mm
Vikt 3.318kg
UPC # 5028252336437
Antal enheter 1

Förpackningsinformation -
Masterkartong

Längd 595mm
Bredd 218mm
Höjd 325mm
Vikt 7.362kg
UPC # 5028252336444
Antal enheter 2

Leveransinformation

Ursprungsland CN
Minsta orderkvantitet 2


