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Her er det nemt:
Det har aldrig været nemmere at bestille papir, blækpatroner,
kontormaskiner og indbindingsudstyr...

Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 750,-. For ordrer herunder beregnes kr. 45,- i porto. Ingen ekspeditionsgebyrer. Tilbud er gældende så længe lageret rækker. 02/2002

www.cabi-shop.dk

Køb en palle...
...så er der nok til alle!
/ PALLE

/ PALLE

1 PALLE

Hvidt Kopipapir

Hvidt Kopipapir

Hvidt Kopipapir

ialt 30 pakker
(15.000 ark)
A4 80 gram
FRIT LEVERET

ialt 60 pakker
(30.000 ark)
A4 80 gram
FRIT LEVERET

ialt 240 pakker
(120.000 ark)
A4 80 gram
FRIT LEVERET

885,-

1590,-

5160,-

(pr. pakke kr. 29,50)

(pr. pakke kr. 26,50)

(pr. pakke kr. 21,50)
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Lommesmerter
— nej tak!
kr. 2.995,Brother MFC-9180 - den
kan bare det hele!
• Digital kopimaskine med
automatisk dokumentføder, fast
kopiplade, zoom-funktion og 10
kopier i minuttet.
• Laserfax med dual access (kan
sende og modtage samtidig), 150
siders hukommelse, 100 kortnumre
og en sendehastighed på kun 5
sekunder pr. A4 ark.
• 600 dpi Laserprinter - udskriver 10
sider i minuttet.
• Twain kompatibel Farve Flatbed
Scanner til scanning af grafik og
tekst (OCR-software medfølger)
• Særdeles brugervenlig Farve PC-Fax
til afsendelse og modtagelse direkte
fra din PC.

Brother FAX-8070P Laserfax
FAX-8070P tilbyder laserfax i høj kvalitet og et væld af nyttige
funktioner, og er således den perfekte løsning til virksomhedens
kommunikationsbehov. Den er særdeles velegnet til brugere, som
er på udkig efter effektivitet uden at gå kompromis med
kvaliteten.
•
•
•
•
•
•
•
•

kr. 6.295,Brother HL-1450
Fuldblods lasersprinter med
udskrifter i topklasse

Laserfax til alm. A4 papir
Sendehastighed 14400 bps
Dual-Access (kan sende og modtage samtidig).
2 Mb RAM (op til 80 sider)
108 enkelt-/totastnr.
Rundsending
Kopi med zoom (50-200%)
Lås af fax med password

• Udskriver op til 14 sider i minuttet.
• Driver til Windows 95/98/Me/NT/2000 og MAC OS
8.51 eller nyere.
• BrScript Level 2 PostScript driver
• PCL6, IBM Proprinter & Epson emulering i DOS
• Indbygget OCR-b font til girokort
• 250 arks papirkassette
• Parallel & USB interface som standard
• 8 MB hukommelse som standard - kan udvides op til
36 Mb
• Let udskiftelige forbrugsstoffer med lang levetid.

kr. 2.876,Brother FAX T-74
- til alm. kopipapir
FAX-T74 kombinerer skarphed og
kvalitet med et væld af fax funktioner.
Smart og kompakt med indbygget
telefonrør, og kan desuden anvendes
som kopimaskine til A4 papir. FAX-T74
er det perfekte
kommunikationsredskab til hjemmet
og det lille kontor.
·

Brother HL-2600CN
Farvelaserprinter til netværk
•
•
•
•
•
•
•

Opløsning: 2400 dpi klasse
Udskriver 6 fuldfarve sider pr. minut / 24 sort-hvid sider pr. minut
Til Windows 3.1x/95/98/NT4/2000, DOS og Mac
Indbygget BrotherScript Level 3 (PostScript level 3 kompatibel)
Indbygget 10/100 Mbit Base TX netkort
Papirkassette 250 ark
4 separate farvekassetter for bedre driftsøkonomi

kr. 13.699,-

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kombineret fax og telefon med let
anvendelige funktioner
Nummerbestemt Ringning
Vis Nummer funktion
30 arks papir magasin
512 KB modtage / afsende hukommelse
Fjernmodtagelse af fax via mobiltelefon
54 kortvalgsnumre og super telefonindex
Kopifunktion
Musik ved hold
64 gråtoner

kr. 1.276,-
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Den eneste label hvor
teksten holder!

Priserne er opgivet excl. moms og er gældende så længe lageret rækker

Brother’s patenterede labels tåler aftørring med selv kraftige opløsningsmidler
som f. eks. acetone, sprit, rensebenzin m.m. Teksten skrives på indersiden af en
plastlaminat og derved er teksten beskyttet. Teksten kan heller ikke slides af –
selv ridsen med rens-let eller med spidsen af en kniv har ingen virkning på
teksten.

Brother P-Touch 9200DX - Labelprinter
til PC/Mac. Softwarepakke til design af
labels medfølger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udskriver op til 11 linjer.
Vertikal udskrift.
Nummerering.
Stempelfunktion.
Automatisk tapeafskærer.
Udskriver tekst, symboler, grafik, stregkoder og rammer.
Spejlvendt udskrift.
Udskriftshøjde op til 27 mm.
USB & seriel tilslutning.
Udskriv labels direkte fra økonomisystemer
(DOS/Windows).
• P-Touch 9200DX bruger 6, 9, 12, 18, 24
og 36 mm TZ-tape.
• Leveres incl. kabel, adapter og softwareprogram
til Windows 95/98/NT4/2000 & Mac OS.

kr. 1.999,-
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Hvis det er værd at læse, er det
også værd at binde ind!
Med Ibimaster 400 kan du lave professionelle indbindinger med både stål- og plastspiraler.
EX TRA Indbygget stansefunktion til 4-huller!
Stansemekanisme til
udstansning af huller til
spiral- og wireindbinding stanser 20 ark ad gangen.

Ergonomisk korrekt
2-håndsbetjening af
stansehåndtag.

Professionel indbinding

4.595,Ibico IBIMASTER 400 - til både plast- og
stålspiraler samt hulning til brug i ringbind.

Stansemekanisme til
udstansning af huller til
ringbind - stanser 30 ark ad
gangen.

Separat håndtag til nem
betjening af wirelukker og
indbindingsmekanisme.

Når du har fundet den korrekte spiralstørrelse, kan du indstille wirelukker og
indbindingsmekanisme, så indbindingen foregår nemt og hurtigt.
Håndtag til justering af
stansedybde (kun
spiralindbinding).

Guide til valg af spiralstørrelse:
Her kan du aflæse, hvilken
størrelse spiral du skal bruge.

Indbindingsmekaniske til
plastspiraler.

Transportlås - maskinen kan foldes
sammen og bæres som en kuffert i
stansehåndtaget.

Brug wirelukker når du
indbinder med stålspiraler

Indbinding med stålspiraler

Ibico Limindbinding

Ibico Laminering

Med Ibico Hitech Karo får du mulighed for selv at fremstille
præsentationsmateriale i professionel bogbinderkvalitet.

Absolut nemmeste indbindingssystem: Med Coverman laver du
nemt og hurtigt professionelle præsentationer: Læg dine
dokumenter i mappen - stil mappen i maskinen - efter bare 40
sekunder er din mappe klar.

Ibico Pouchman 9 giver dig en lille prisbillig lamineringsmaskine,
som laminerer formater op til A4 og som alle kan betjene.

Hitech Karo kan bruges til både IbiClick og stålspiraler med 34
ringe.

995,-

2495,-

695,-

