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Gilotyna ClassicCut CL100
A4/ABS/10 kartek
Cena brutto

257,99 zł

Cena netto

209,75 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ARREX000002

Kod producenta

2101970

Kod EAN

5028252250429

Producent

REXEL

Kolor (wyliczeniowy)

Grafitowy

Waga

1.274

Wymiary

Wymiary opakowania: 359 x 438 x 68 mm

Pozostałe parametry

- Prowadnice papieru w formatach – A4, A5,
A6, z podziałką metryczną i calową –
ułatwienie wyrównywania papieruPrzezroczysta linijka zabezpieczająca
poprzez manualne dociśnięcie ciętego
papieru- Lekki i trwały blat- Nóż z
samoostrzącym ostrzem ze stali
nierdzewnej umożliwia długotrwałą
eksploatację- Duża podstawa
antypoślizgowa zapewnia całkowitą
stabilność trymera postawionego na biurku

Docisk papieru

Ręczny

Funkcje (gilotyny)

Gilotyna

Liczba dziurkowanych
arkuszy (maks.)

10

Szerokość cięcia

305

Opis produktu
Gilotyna REXEL ClassicCut CL100
Gilotyny z gamy Rexel ClassicCut są nie tylko stylowe i eleganckie. Są także bardzo praktyczne i bezpieczne! Wszystkie
gilotyny ClassicCut, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie użytkownika, posiadają certyfikat bezpieczeństwa TÜV. Model
CL100 idealnie nadaje się do stosowania w biurze, środowisku edukacyjnym (np. szkoły) czy też w punktach usług
kserograficznych. Jest wyposażony w samoostrzące ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, zintegrowany uchwyt do
przenoszenia oraz solidną matę plastikową o podwyższonej trwałości.
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Liczba dziurkowanych arkuszy (maks.):
Pozostałe parametry:
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- Prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką
metryczną i calową – ułatwienie wyrównywania papieruPrzezroczysta linijka zabezpieczająca poprzez manualne
dociśnięcie ciętego papieru- Lekki i trwały blat- Nóż z
samoostrzącym ostrzem ze stali nierdzewnej umożliwia
długotrwałą eksploatację- Duża podstawa antypoślizgowa
zapewnia całkowitą stabilność trymera postawionego na biurku
305
1.274
Wymiary opakowania: 359 x 438 x 68 mm

