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En CD’s lange rejse....
Brænding og efterbehandling af CD’er kan være lidt af en udfordring - gør
som den dygtige håndværker: Sørg for at værktøjet er i orden!
En grundlæggende forudsætning for at
brænde CD’er er naturligvis, at du i det hele
taget har en CD-ROM Brænder. Vi foreslår:

SONY CRX-210 Intern IDE

Du skal naturligvis
også have blanke
CD-skiver. Vi foreslår et kvalitetsprodukt fra Creation,
som leveres i en
række forskellige
indpakninger:

Skal CD’erne ud af huset, kan det være en
rigtig god ide at ofre lidt tid og kræfter på en
lækker efterbehandling. Du skal først og
fremmest bruge en god printer. Vi foreslår:

pr. stk, fra

kr. 2,77
B

t lager!
egrænse

kr. 995,-

www.cabi-shop.dk >> EDB-Tilbehør
>> CD-ROM Brændere

Creation 700 Mb CD-R i glasklar
plastboks, æske med 10 stk

kr. 49,70

Creation 700 Mb CD-R løst
pakket i praktisk holder (spindle),
æske med ialt 25 stk

kr. 72,80

Creation 700 Mb CD-R løst
pakket i praktisk holder (spindle),
æske med ialt 100 stk

kr. 277,20

Priserne er excl. eventuel afgift til COPY-DAN

Når du en gang har
anskaffet startsættet,
kan du altid supplere
med nogle af de mange
pakninger med etiketter,
indstik og etuier.
www.cabi-shop.dk
>> Etiketter

A4 „Print-og-Fold“ CD-Etui med 30 stk

kr. 119,-

A4 CD Labels Hvid Mat 2 pr. ark 50 ark

kr. 129,-

A4 CD Labels Hvid Glossy 2 pr. ark 12 ark

kr. 139,-

A4 CD Labels Transparent/Klar 2 pr. ark 10 ark

kr. 149,-

A4 Indstikskit Omslag+Booklet til plastboks
Hvid Mat 20 sæt

kr. 89,-

A4 Indstikskit Omslag+Booklet til plastboks
Hvid Glossy 20 sæt

kr. 169,-

www.cabi-shop.dk >> Datamedier
>> CD og DVD

Nu er du klar til at mærke dine CD’er. Hvis du vil
være sikker på at komme godt igang, foreslår vi:

Fellowes CD/DVD Etiketteringssystem Startsæt:
• MediaFace 4.0 Software
• Fellowes/Neato „applikator“ til nem og
ensartet påsætning af etiket på CD’en
• 44 CD-etiketter i mat fotokvalitet
• 8 CD-etiketter i glossy kvalitet
• 10 Book Covers i mat kvalitet
• 8 indstik til klare plastbokse
• 10 indstik til tynde „slimline“ plastbokse
• 5 stk „Print-og-Fold“ CD-Etuier i mat kvalitet

Skal dine færdige
CD’er ud af huset,
foreslår vi denne
forsendelsesboks i
karton, som har plads
til 1-2 CD’er i
plastbokse eller 8-10
stk i CD-Etuier.

kr. 199,-

Pakke m. 10 stk

www.cabi-shop.dk >> Etiketter

kr. 29,-

HP Color LaserJet 2500
Her præsenterer vi markedets p.t. bedste
tilbud på en ægte HP farvelaserprinter.
www.cabi-shop.dk >> Printere
HP Color LaserJet 2500L

kr 7.995,-

Color LaserJet 2500 leveres naturligvis køreklar
med alle forbrugsmaterialer, men har du allerede
en printer, skal den jo fyldes op en gang imellem.
På www.cabi-shop.dk finder du toner,
tromler og blækpatroner til samtlige
printere på det danske marked, f.eks.
Forbrugsmaterialer til
HP Color LaserJet 2500
Cyan, Gul eller Magenta Toner
Sort Toner
Tromle

kr. 728,kr. 624,kr. 1262,-

Lidt paradoksalt måske, men afslutningsvis
kan du også komme ud for at skulle destruere
dine CD’er på en betryggende måde, så andre
ikke utilsigtet få fat i følsomme data. Vi
foreslår:

www.cabi-shop.dk >> EDB-Tilbehør
>> Opbevaring

Er du selv på farten
og har brug for at
have dine CD’er
med dig, foreslår vi
denne praktiske
taske i kunslæder,
som indeholder op
til 96 CD’er.

kr. 279,www.cabi-shop.dk >> EDB-Tilbehør
>> Opbevaring >> CD-Albums

Måske ville det også
være rart at få lidt
styr på CD’erne
hjemme på
kontoret. Hertil
foreslår vi denne
praktiske reol til 90
CD’er.

PS-70/2CD
En makulator,
der klarer det
hele - både
almindelige
dokumenter og
CD-skiver.

kr. 149,www.cabi-shop.dk >> EDB-Tilbehør
>> Opbevaring >> CD-Tårn

kr. 1895,www.cabi-shop.dk >> Papirbehandling
>> Makulering

Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 750,00. For ordrer herunder beregnes kr. 45,00 i porto. 01/12-2002

