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Fax, kopier, print,
regn og skriv!
Brother MFC-620CN

1.399,Brother 620CN Inkjet Kopimaskine!
Kompakt og prisbillig kopimaskine til det lille behov.
Også fax, print og scan. Netværkskort indbygget.

Color LaserJet 2820

5.995,-

• Op til 20 kopier i minuttet.
• Både glasplade og automatisk dokumentfremfører.

HP Color LaserJet 2820
- farve kopimaskine!

Canon FAX L-220

1.995,Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 750,00. For ordrer herunder beregnes kr. 45,00 i forsendelse. 09/2005. Tilbud gældende indtil 30/9-05 eller så længe lager rækker.

Canon BP-26LTS

Kan også tilsluttes dit netværk og bruges som
printer. Både alm. glasplade og automatisk
dokumentfremfører.
• Print- og kopieringshastighed på op til 19
sider/min i sort/hvid og 4 sider/min i farver.

Strimmelregner med 12 cifre.

Canon FAX L-220

• Sort udskrift med negative
værdier fremhævet med fed
skrift

• Print- og kopieringshastighed på op til 19
sider/min i sort/hvid og 4 sider/min i farver.

Laserfax til alm. A4 papir.

• Udskriver 3 linier pr. sekund
Canon BP-26LTS

795,-

• Første side ud efter 18 sek med sort/hvid
print, 29 sek i farver.
• Standard papirkapacitet på 125 ark

• Første side ud efter 18 sek med sort/hvid
print, 29 sek i farver.
• Standard papirkapacitet på 125 ark

Canon LS-12PC
Lommeregner med 12 cifre. Kan
også tilsluttes bærbar computer
og benyttes som numerisk
tastatur.

Canon FAX B-820

995,-

• Let aflæseligt LCD-display
• Funktion til overførsel af
resultat til computer.
• USB kabel medfølger.

Canon LS-12PC

195,-

Canon MF-3110

1.695,Canon MF-3110 Kopimaskine
Sort/Hvid kopimaskine. Kan også bruges som
printer, hvis du en dag får brug for det.
• Print- og kopieringshastighed på 20 sider i
minuttet.

Canon FAX B-820
Bubble Jet-fax til almindeligt A4-papir.
• 15 sider automatisk dokumentfremfører.
• 120 siders faxhukommelse.

• Laser kvalitet.
Canon MF-5630

2.695,Canon MF-5630 Kopimaskine
Laserbaseret sort/hvid kopimaskine. Kan også
bruges som printer, hvis du en dag får brug for det.
Både alm. glasplade og 50 arks automatisk
dokument fremfører.

LX-500/501

479,HP 17BII+ Finans

895,-

• Print- og kopieringshastighed på 18 sider i
minuttet.
• 250-arks papirkassette

Logitech LX-501
Komplet sæt med trådløst
tastatur og mus (optisk).

HP 12C Finansregner
Branchestandarden: Mere end 120
funktioner til beregning af annuiteter,
restgæld, afskrivning, kursgevinster osv.

• 5 års hardware garanti
• Til både PC og MAC.
• USB / PS

HP 17BII+ Finansregner
Den ultimative finanslommeregner til enhver form for beregning
inden for lån, opsparing, leasing, obligationshandel, pengestrømsanalyse, valuta, afskrivning og statistisk analyse.

• Vælg mellem RPN og algebraisk
indtastning.

• Leveres køreklar - komplet
med batterier, software osv.
• Fås også i sort (LX-500)

• Vælg mellem RPN og algebraisk indtastning.
• Hukommelsen har en kapacitet på op til 99 trin.
Denne brochure er printet på HP Color LaserJet 9500hdn. Papir: Opti Image / Color Copy 100 gram

HP 12C Finans

685,-

• Mulighed for tilslutning af infrarød
82240B printer (ekstratilbehør).

Bedste Køb!

GBC CL-420

1.695,180 x 90 cm

GBC ClassicCut CL-420

998,Quartet Premium
Whiteboard Tavle

Fellowes SB-85C

Alle priser er opgivet excl. moms, FRIT LEVERET ved køb over kr. 750,00. For ordrer herunder beregnes kr. 45,00 i forsendelse. 09/2005. Tilbud gældende indtil 30/9-05 eller så længe lager rækker.

Flot magnetisk whiteboard tavle med lakeret
ståloverflade. Nem at rengøre med tør klud.
10 års overfladegaranti. Flere størrelser og
masser af tilbehør på www.cabi-shop.dk >>
Whiteboard

2.495,-

Moderne design og unik laserlys-funktion, der tydeligt
viser brugeren nøjagtig hvor skæret lægges.
• Skærelængde: 467 mm.
• Kapacitet: Op til 25 ark (80 gram) ad gangen.
• Integreret bærehåndtag.

Fellowes SB-85C
Bomstærk krydsmakulator (3,9 x 30 mm konfetti).
Klarer op til 15 ark ad gangen. Klarer også CD’er
(1 ad gangen). Normalpris: kr 2.995,00.

• Med gummifødder, så maskinen står godt fast på
bordet.
• Låsbar papirklemme (pressebalk).

• 230 mm indføringsbredde.
• Heavy-Duty motor og solide stålknive.
• 27 liters papirkurv.
• Elektronisk auto-start.
• Auto-Stop/Reverse funktion med indikator ved
papirstop.
• Sikkerhed for at knivene ikke kører mens
papirkurven tømmes. Indikator for fuld stop.
• Auto-Stop samt indikator ved fuld papirkurv.
• Støjniveau: 63 Db
HRL Laminator A3

1.595,- 1.995,HRL Laminator A4

• Operationscyklus: 20 / 40 minutter.
• Makuleringshastighed: 430 cm/minut.
• 7 års garanti på skæreenhed. 2 års garanti på
maskine.
• Mål: 864 x 508 x 458 mm

Fellowes HRL Serien: A4 og A3
Effektiv maskine til jævnlige og mellemstore lamineringsopgaver - også fotos.

Fellowes PB-2650e

4.995,Fellowes PB-2650e Elektrisk
Spiralindbindingsmaskine

• 5 temperaturindstillinger for finindstilling af lamineringskvalitet.

Professionel elektrisk indbindingsmaskine med meget
stor kapacitet. Betjen stansefunktionen med trykknap
eller fodpedal. Normalpris kr. 5.995,-

• Kapacitet: Op til 90 A4 lamineringer i timen - op til 125
med High Speed lommer (kun A3 versionen).

• Stansekapacitet: Op til 30 ark ad gangen (80 grams
papir).

• Lommer: Op til 250 micron.
• 2 varmeruller + 2 fremføringsruller

• Indbindingskapacitet: Op til 500 ark (80 grams
papir) i 51 mm plastspiral.

• Laminerer alle emner op til en total tykkelse på 0,8 mm.
• Auto sluk.

• Også mulighed for 4-huls stansning til ringbind og
brevordnere med 4 ringe

• Release-funktion til udbedring af eventuelt papirstop.
Dahle 842

6.495,-

Fellowes TB-250

695,Dahle 842 Stabelskærer
Fellowes TB-250
Indbindingsmaskine til Limmapper
Limindbinding er en hurtig, flexibel og elegant måde at
indbinde vigtige papirer på. Det er desuden perfekt at
håndtere, når du er i tidsnød, og hurtigt behøver en professionel præsentation.

Med beskyttelseskappe og hurtiglåsende
pressebalk. Her vist med understel (ekstratilbehør
kr. 1.395,00). Findes også med skærehøjder på
60 og 80 mm til henholdsvis 500 og 700 ark.
Normalpris: kr 7.980,00.
• Skærelængde: 430 mm

• Indbinder op til 300 ark (80 grams papir) i en 30 mm
limmappe eller op til 20 mapper med 15 ark
ad gangen i 1,5 mm limmapper.

• Skærehøjde: 20,0 mm
(175 ark 80 gram papir)

• Indbygget afkølingsstativ på bagsiden af maskinen.

• Vægt: 29,0 kg

• Anlægsbord Ydermål: 720 x 590 mm

Fellowes WB-150

1.595,Fellowes WB-150
Til stålspiraler
Manuel indbindingsmaskine til stålspiraler med 34
ringe (den ægte bogbinderkvalitet).
• Stanser runde huller i op til 15 ark ad gangen.
• Indbindingskapacitet: Op til 120 ark (80 grams
papir) i 14 mm stålspiral.

