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Professionelle præsentationer...
...kan være lidt af en præstation - sørg for at have værktøjet i orden!
Fellowes
PS70-2CD Makulator
Bomstærk strimmelmakulator
til både papir og CD'er. Klarer
op til 15 ark ad gangen (eller
1 enkelt CD) i 5,8 mm strimler. Til et behov der svarer til
50-100 makuleringer om
dagen. Elektronisk start-stop
funktion. 28 liters
opsamlingsspand.

OHP 2660 er en ny
økonomisk overhead
projektor fra 3M. Udviklet
efter den seneste projektorteknologi med en fantastisk
ydeevne og en høj mobilitet.
OHP 2660 er fuldt bærbar og
giver et flot skarpt og klart
billede

Logitech Cordless Presenter Laserpointer og mus
Trådløs kontrolenhed med to knapper
til brug ved dine præsentationer. Fremhæv
pointerne ved hjælp af den indbyggede laserpegepind. Enheden kan laves om til en trådløs
optisk mus ved at trykke på en knap.

kr. 1590,-

kr. 3990,-

kr. 1890,lige nu:
Også i pakken

Fellowes
PS120-2 Makulator
Højtydende strimmelmakulator til
“storforbrugere”. Klarer op til 18 ark ad
gangen i 3,9 mm strimler. Indføringsbredde
240 mm. Elektronisk start-stop funktion. 50
liters opsamlingsspand. 20 års garanti på
skæreenhed og 2 år på elektriske dele.

kr. 3990,-

ske
Praktisk Bæreta

Fellowes EXL-A4 Laminator
A4 Lamineringsmaskine til hjemmebrug eller lejlighedsvis brug på kontoret. Meget nem betjening:
Ingen indstillinger. Laminerer alle former for dokumenter (også fotos) i lamineringslommer op til
125 micron.

kr. 990,-

3M Lærred
Lærred til overhead- og
multimedia præsentationer, 150 x 150 cm
på trefod.

3M Transparenter
PP-2500
A4 til Sort/Hvid Kopimaskine, 100 stk
kr. 169,CG-3460
A4 til HP DeskJet, 50 stk
kr. 279,CG-3490
A4 Hurtigtørrende til HP DeskJet, 50 stk kr. 299,CG-3700
A4 til Farvelaserprint, 50 stk
kr. 229,CG-3720
A4 High Quality til Farvelaserprint, 50 stk
til „krævende“ printere - f.ex. OKI
kr. 249,RS-7110
A4 Flip-Frame transparentlomme med
papirflapper til notater, 50 stk
kr. 399,-

kr. 1290,-

3M Multimedieprojektor MP-7640i
Let og kompakt med 1.200 Ansi lumen og SVGA
- giver en god kombination af lysstyrke og
billedkvalitet.

kr. 12990,-

kr. 5990,-

Fellowes Indbindingstilbehør
6 mm* Plastspiral
Hvid eller Sort, 100 stk kr. 39,8 mm* Plastspiral
Hvid eller Sort, 100 stk kr. 49,10 mm* Plastspiral
Hvid eller Sort, 100 stk kr. 59,12 mm* Plastspiral
Hvid eller Sort, 100 stk kr. 69,14 mm* Plastspiral
Hvid eller Sort, 100 stk kr. 79,A4 Klar Plastforside,
100 stk

kr. 149,-

A4 Hvid Papbagside,
100 stk

kr. 129,-

Fellowes PB-200
Indbindingsmaskine
Lille prisbillig indbindingsmaskine til
plastspiraler. Velegnet til det mindre
lejlighedsvise behov. Stanser op til 10
ark ad gangen.

kr. 990,-

kr. 3490,-

Fellowes SPL-330S A3 Laminator
Topprofessionel lamineringsmaskine til store oplag.
Justerbar temperatur garanterer perfekt resultat på
alle dokumenttyper (også fotos). Kan bruges til både
kold- og varmlaminering, foliering og montering.

M-1750: Med en enestående
lysstyrke på 4000 ANSI
Lumen og et
linsesystem af
højeste kvalitet
er denne projektor et rigtig godt
køb til en absolut
lige nu:
Også i pakken
overkommelig pris.
rd
Praktisk Rullebo

*6 mm = op til 20 ark 80 gram
*8 mm = op til 40 ark 80 gram
*10 mm indbinder op til 55 ark 80 gram
*12 mm indbinder op til 80ark 80 gram
*14 mm indbinder op til 100 ark 80 gram

kr. 2490,Fellowes PB-400
Indbindingsmaskine
Professionel Indbindingsmaskine til plastspiraler.
Den store stansekapacitet
(op til 25 ark ad gangen)
og de mange indstillingsfunktioner gør indbindingsarbejdet til en leg.

kr. 1990,Fellowes Lamineringslommer - pk. med 100 stk
A4 Lamineringslomme 80 micron
A3 Lamineringslomme 80 micron
A4 Lamineringslomme 125 micron
A3 Lamineringslomme 125 micron
60 x 95 mm Lamineringslomme 80 micron

kr. 169,kr. 329,kr. 239,kr. 449,kr. 59,-

Fellowes CLX-260 A4 Laminator
Hurtig og professionel lamineringsmaskine til A4format (max bredde: 260 mm). Justerbar indstilling af temperatur garanterer perfekt resultat.
Laminerer uden transportlomme på laminater op
til 250 micron.

Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 750,00. For ordrer herunder beregnes kr. 45,00 i porto. 01/03-2003
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