Telefon: 45 89 32 10 • FAX: 45 89 32 20 • E-Mail: cabi@cabi.dk
Kongevejen 73 • 2840 Holte • www.cabi-shop.dk

Mellem linjerne
er der papir...
I mappen, som du har modtaget sammen med denne brochure, finder du prøver på hele
MultiCopy serien. Vi håber den kan hjælpe dig, når du skal vælge printerpapir. Mappen er
samtidig en prøve på indbinding med stålspiraler og vi viser dig derfor også udstyr og tilbehør, hvis du selv får behov for at fremstille professionelle præsentationer.
MultiCopy Original White

Et strålende hvidt papir til alle typer dokumenter. Perfekt
papirgennemløb og fremragende udskriftskvalitet i både
sort/hvid og farve. MultiCopy Original White er svanemærket og i øvrigt fremstillet uden brug af klor. (TCF).

pris:
Specialrk Hvid A4 80 gram
15.000 a
(30 pakker)

eret

ev
Frit L

Kopipapir

885,-

MultiCopy Off White

Samme kvalitet som MultiCopy Original White men
uden tilsætning af optiske blegemidler. Papiret fremstår
i en let tonet gulig nuance som, foruden det rustikke
udseende, indebærer høj kontrast og øget læsbarhed.
Fremstillet uden brug af klor.

MultiCopy Special Color Laser

Et strålende hvidt papir med en ekstra glat
og ensartet overflade - nøjagtig hvad en hver
farvelaserprinter ønsker sig. Perfekt til salgsog præsentationsmateriale.

kr. 6.995,-

Stålspiraler til
Wireindbinding

Fellowes WB-500
Wireindbindingsmaskine

Du kan få stålspiraler til de viste maskiner i farverne
hvid, sort, blå og sølv. Priserne er opgivet pr. æske
med 100 stk:

Solid og robust indbindingsmaskine med trykknapbetjent
elektrisk stansefunktion, der gør arbejdet til en leg. Stanser
runde huller i op til 18 ark ad gangen (80 grams papir). Smart
ophæng til stålspiralen, så du har begge hænder fri, når
arkene skal placeres i spiralen.

No. 4 / 6,5 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 40 ark (80 gram papir).....kr. 139,30
No. 5 / 8 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 60 ark (80 gram papir).....kr. 159,20
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No. 6 / 9,5 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 75 ark (80 gram papir).....kr. 179,10

A
EX

kr. 1.595,Fellowes WB-150
Wireindbindingsmaskine

Solid og robust indbindingsmaskine med mange faciliteter som
ellers kun findes på større og dyrere maskiner. Stanser runde
huller i op til 15 ark ad gangen (80 grams papir). 2-håndsbetjent ergonomisk stansehåndtag.

No. 7 / 11 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 85 ark (80 gram papir).....kr. 199,00
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Stanser 6

No. 8 / 12,5 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 100 ark (80 gram papir)...kr. 218,90
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No. 9 / 14 mm Stålspiral med 34 ringe
til indbinding af 120 ark (80 gram papir)...kr. 258,70
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Canon PC-D340
Kopimaskine A4
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Smart lille digital kopimaskine med 50
arks automatisk dokumentfremfører.
Producerer 14 flotte kopier i minuttet
— praktisk taget ingen opvarmningstid.
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kr. 2.595,-
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Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 1000,00. For ordrer herunder beregnes kr. 48,00 i forsendelse. 05/2006

Elektrisk!

Denne brochure er printet på HP Color LaserJet 9500hdn. Papir: MultiCopy Special Color Laser 120 gram

kr. 6.495,SPC RBX-60
Wireindbindingsmaskine
Meget solid, kraftig og robust indbindingsmaskine til stålspiraler
med 34 ringe (den professionelle bogbinderkvalitet). Stanser
runde huller i op til 60 ark ad gangen (80 grams papir). 2-håndsbetjent ergonomisk stansehåndtag. Stålspiralen holdes på plads i
wirelukkeren ved hjælp af magnetisk bagstykke.

Toner, Blækpatoner, Datamedier,
Laminering, Kontormaskiner og m.m.
Lave priser og dag-til-dag levering
Originale blækpatroner til alle
inkjet printere

Fellowes
PS-65C Makulator

Dag-til-dag levering af alle blækpatroner. Ring, fax
eller skriv efter din helt egen pris-liste, hvor du for
hver enkelt printer kan se, hvilke blækpatroner,
du skal bruge. Du er også velkommen til at prøve
Quick-Guiden på www.cabi-shop.dk, hvor du hurtigt finder dine printere og tilhørende blækpatroner.

Makulerer 6-8 ark ad gangen i 3,9 x 50 mm konfetti,
også kreditkort, papirclips &
hæfteklammer. Daglig kapacitet op til 400 ark. Sikkerhedsniveau DIN 3. 23 liters
papirkurv. Indføringsbredde:
230 mm. Mål: 451 x 365
x 295 mm. Normalpris kr.
1.495,00

kr. 1.295,-

kr. 595,Fellowes Multipurpose Laminator

Klarer alle former for dokumenter op til A4 format
- også fotos. Fast temperatur sikrer perfekt resultat.
Kapacitet: op til 60 A4 lamineringer i timen.

Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 1.000,00. For ordrer herunder beregnes kr. 48,00 i forsendelse. *) Priser på CD- og DVD-medier er opgivet excl. Copy-Dan afgift. 05/2006

Stort sortiment inden for
CD- og DVD-skiver.

HP No. 56
Blækpatron, Sort
Normalpris: kr. 140,-

pris ved 5 stk

kr. 120,-

Vi leverer alt inden for CD’er og DVD’er
til faste lave priser. Se hele sortimentet
på www.cabi-shop.dk, hvor du også
kan bestille online.
Imation 700 Mb (80 min)
CD-R løst pakket i boks
med 100 stk
pris for 100 stk

kr. 154,-*)

kr. 299,www.cabi-shop.dk >
CD / DVD Medier>
Opbevaring

Her finder du med garanti en mappe,
boks, reol eller tårn, som du kan bruge
til opbevaring af dine CD’er og andre
datamedier. Har du f.eks. brug for at
have dine CD’ere med dig, foreslår vi
dette praktiske album i sort nylon, som
kan indeholde op til 224 CD’er.

TN-6600 ved 3 stk
Vejl: kr. 685,-

kr. 495,Tilbehør til alle Brother printere,
telefax og multi-maskiner

Vi garanterer dig faste lave priser på alle originale forbrugsmaterialer fra Brother. Ring, fax
eller skriv efter din helt egen prisliste, hvor du
for hver enkelt printer kan se, hvilke forbrugs
varer, du skal bruge. Du er også velkommen
til at prøve Quick-Guiden på www.cabi-shop.
dk, hvor du hurtigt finder dine maskiner og
tilhørende forbrugsvarer.

Dahle 564
Vejl: 3.860,-

kr. 2.995,www.cabi-shop.dk > Skæremaskiner

Her kan du vælge alt fra små hobbymodeller til store stabelskærere til hustrykkeriet
— altid en maskine der passer til dine opgaver. Den viste model, “Dahle 564” er
en kraftig stabelskærer til kontorbrug: Klarer op til 40 ark (80 grams papir) med en
skærebredde på max. 360 mm. Laserstråle indikerer nøjagtig skærelinje.

www.cabi-shop.dk >
RAM til Kamera m.v.

www.cabi-shop.dk >
Regnemaskiner

Her finder du alle former for flash
RAM til digitale kameraer, mobiltelefoner og PDA’er: Compact Flash,
Smartmedie, Secure Digital
(SD-kort) m.v.

Vælg mellem alt fra små traditionelle
lommeregnere til avancerede videnskabelige regnemaskiner. Her f.eks.
HP 49G Grafregner.

kr. 695,-

1 Gb CF RAM

kr. 290,-

Vejl: 1182,HP No. 27X ved 3 stk

kr. 726,Originale tonerkassetter til alle
laserprintere

4 Gb CF RAM

kr. 1167,-

Dag-til-dag levering af tonerkassetter. Ring, fax
eller skriv efter din helt egen prisliste, hvor du
for hver enkelt printer kan se, hvilke tonerkassetter, du skal bruge. Du er også velkommen
til at prøve Quick-Guiden på www.cabi-shop.
dk, hvor du hurtigt finder dine printere og
tilhørende tonerkassetter.

Denne brochure er printet på HP Color LaserJet 9500hdn. Papir: MultiCopy Special Color Laser 120 gram

www.cabi-shop.dk >
Fax / Kopi / Print

Komplet sortiment fra bl.a.
Brother, Canon og Hewlett
Packard. F.eks. laserprinter
fra HP: LaserJet 1020: Sort/
Hvid laserprinter.

kr. 995,-

