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Görgős vágógép,karos vágógép

geprüfte
Sicherheit

BG
-PRÜFZERT

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278860000 körkéses 350 330 mm 380 × 100 mm 0,3 mm

Vonalzóval egybeépített, körkéses, ollóhelyettesítő vágógép, univerzális, raszteres 

késtábla alappal. Ideális iskolai, kisirodai, hobbi vágási feladatokra.

DAHLE 350 hobbi görgős vágógépA

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278870000 körkéses 507 320 mm 440 × 211 mm 0,5 mm

278890000 körkéses 508 460 mm 580 × 211 mm 0,5 mm

Körkéses hobbi papírvágók, íves, tekercses papírok méretre vágásához. A cserélhető 

görgős vágófej mindkét irányban mozgatható, mely leszorítja a vágandó anyagot is. 

A vágóasztal méretbeosztása segít a pontos vágásban.

DAHLE 507, 508 görgős vágógépekB

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278900000 körkéses 550 360 mm 555×360 mm 2 mm

Körkéses papírvágógép, irodai illetve grafi kai stúdiók vágási igényeinek kiszolgálására. 

A centiméteres rácsbeosztás segít a méretek betartásában, a tekercses anyagok 

vágásánál a gép falra rögzíthető. A cserélhető görgős vágófej a vágás pontján szorítja le 

az anyagot. Az íves vágást mágneses határoló segíti. A nagyobb vágáshosszú típusok-

hoz vágóasztal is rendelhető.

DAHLE 550 görgős vágógépC

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278880000 karos 502 320 mm 420 x 175 mm 0,5 mm

Karos, hobbi vágógép, kisebb papírok szélezésére, egyenes darabolására. A méretbe-

osztásos vágóasztalon lévő átlátszó műanyag leszorító léccel rögzíthető a vágandó 

papír.

DAHLE 502 karos, hobbi vágógépD

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278910000 karos 533 330 mm 450×285 mm 1,5 mm

Gazdaságos kialakítású  karos vágógép, műanyag tárgyasztallal. Ideális kisebb irodák 

vágóigényeinek kielégítésére, a vágás pontosságát az alsó és a felső kés biztosítja. 

A műanyag lemez garantálja a biztonságos használatot. 

DAHLE 533 karos vágógépE

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság

278920000 karos 561 360 mm 440 × 265 mm 3,5 mm

278930000 karos 565 390 mm 475 × 355 mm 4 mm

Professzionális vágógépek, pontos méretskálával. A Solingeni vágókés és az ütkö-

zőlap között garantál derékszög segíti a használatot, a szabadalmaztatott elforduló 

késvédő biztonságossá teszi a munkát, az önműködő papírleszorítással együtt.

DAHLE 561 és 565 karos vágógépekF

geprüfte
Sicherheit

BG
-PRÜFZERT

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db
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Iratmegsemmisítő

A világ legkitartóbb iratmegsemmisítői

IRODATECHNIKA  I  IRATMEGSEMMISÍTŐK 

MIÉRT FONTOS AZ IRATMEGSEMMISÍTÉS?
Adatainkkal való visszaélés mindannyiunk számára komoly kockázat, magánemberként és az üzleti életben egyaránt.
A csalóknak már egy gondatlanul kezelt banki folyószámlakivonat, vagy egy másolat az útleveléről is elegendő lehet ahhoz, 
hogy elkezdjenek képet alkotni Önről, vevőiről vagy vállalkozásáról, ami könnyen adataival való visszaéléshez vezethet.
Annak ellenére, hogy az adatokkal való visszaélésről egyre többet hallunk, az adatlopás még mindig gyakori bűnözési forma. Saját adatait csak 
Ön védheti meg. Legyen az iratmegsemmisítés a mindennapi rutin része!

MIT SZÜKSÉGES MEGSEMMISÍTENI?
Egyszerűen meghatározható a megsemmisítendő dokumentumok köre. Minden olyan dokumentum vagy adathordozó (CD/DVD) megsem-
misítése feltétlenül szükséges a szemétbe dobás előtt, mely személyes, üzleti, vagy pénzügyi információkat tartalmaz. A témában jártas 
szakértők mind egyetértenek abban, hogy ha minden feleslegessé vált dokumentumot megsemmisítünk mielőtt kukába dobnánk, elkerüljük, 
hogy visszaéljenek adatainkkal.

MILYEN IRATMEGSEMMISÍTŐT VÁLASSZON?

SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK:
• banki folyószámla-kivonatok,
• lejárt csekkek, hitelkártyák,
• közüzemi számlák,
• önéletrajzok, igazolvány-másolatok,
• készpénzfelvételi nyugták.

ÜZLETI DOKUMENTUMOK:
• pénzügyi adatok, számlák,
• vevőlisták, partneradatok, páciensek adatai,
• személyügyi dokumentumok,
• hitelkártya-adatok, banki kivonatok, nyugták
• termékadatok, marketing- és fejlesztési tervek.

MILYEN BIZTONSÁGI SZINTRE VAN SZÜKSÉGE?2

0,8 x 5 mm-es darabok
– egy A4-es lapot kb. 15 000 db-ra vág

MAGAS VÉDELEM
DIN P-7 (DIN 6)

A DIN szabványok nem hivatalos kiterjesztése 
– a létező legmagasabb biztonsági szintet nyújtja.

0,8 x 12 mm-es darabok
– egy A4-es lapot kb. 6 000 db-ra vág

SZUPER MIKRO KONFETTI VÁGÁS
DIN P-6 (DIN 5)

Magas szintű biztonsági követelményeknek tesz eleget, 
pl. államigazgatási szektorban.

2 x 15 mm-es darabok
– egy A4-es lapot kb. 2 000 db-ra vág

MIKRO KONFETTI VÁGÁS
DIN P-5 (DIN 4)

Szigorúan bizalmas dokumentumok esetében javasolt. 
Lehetetlenné teszi a megsemmisített dokumentum 
helyreállítását.

4 x 38 mm-es darabok – egy A4-es lapot kb. 421 db-ra vág

KONFETTI VÁGÁS
DIN P-4 (DIN 3)

Bizalmas dokumentumok esetében javasolt. 
Megnehezíti a megsemmisített dokumentum 
helyreállítását.

4 x 50 mm-es darabok – egy A4-es lapot kb. 312 db-ra vág

KONFETTI VÁGÁS
DIN P-3 (DIN 3)

Bizalmas dokumentumok esetében javasolt. 
Megnehezíti a megsemmisített dokumentum 
helyreállítását.

5,8 mm-es csíkok – egy A4-es lapot kb. 36 csíkra vág

CSÍK VÁGÁS
DIN P-1 (DIN 1) és DIN P-2 (DIN 2)

Alap dokumentum-védelmet nyújt.

Ismerje meg jobban a FELLOWES 
innovációit, nézze meg a videókat 

a QR-kód beolvasásával!

HOL FOGJA HASZNÁLNI?1

Iratmegsemmisítők

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

Iratmegsemmisítők

KIS ÉS OTTHONI 
IRODÁBA

Iratmegsemmisítők

KÖZEPES ÉS 
NAGY IRODÁBA

1 felhasználó számára
(eseti, alkalmankénti használat)

1–3 és 3–5 felhasználó számára
(közepes, gyakori használat)

5+ és 10+ felhasználó számára
(folyamatos használat)

 MILYEN KÜLÖNLEGES TERMÉKTULAJDONSÁGOK KÖNNYÍTHETIK MEG MUNKÁJÁT?3

A gép extra motorere-
jének köszönhetően 
a legproblémásabb 

papírelakadást 
is megszünteti, 
így biztosítva a 

tökéletesen gondtalan 
iratmegsemmisítést.

A gép felméri a 
megsemmisíteni kívánt 

papírmennyiséget, 
túlterhelés esetén 

megakadályozza a 
működést, így segít 

megelőzni a papírel-
akadást.

Egy gomb 
az esetleges 

papírelakadás 
megszüntetésére.

Az iratmegsem-
misítés azonnal 

leáll, ha az 
adagolónyílást 

kézzel megérinti.

Ultracsendes 
működés, mini-
mális zajszint, 

így a gép 
működés közben 
nem zavarja a 
környezetet.

Biztosítja, 
hogy az irat-

megsemmisítőt 
pihentetés nélkül, 

folyamatosan 
használhassa.

Energiatakarékos 
üzemmód: a gép 
automatikusan 
kikapcsol, ha 

bizonyos ideig 
nem használják.

Minden A4-es 
lapot több, mint 

2000 db-ra vág, 
magas szintű 
biztonságot 

nyújtva ezzel.

A gép speciális mecha-
nizmusa automatikusan 

megolajozza az 
iratmegsemmisítő késeit, 

ezzel növelve annak 
élettartamát. 

Biztonsági zár, 
mely megakadá-
lyozza a véletlen 
működést a bal-

esetek elkerülése 
érdekében.

BaratPapir katalogus-ShredEdu 215x305 3.indd   1 3/21/13   1:34 PM
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IRODATECHNIKA  I  IRATMEGSEMMISÍTŐK 

típus cikkszám lapkapacitás
(A4/70 g)

vágás típusa felaprított papír 
mérete (mm)

biztonsági szint
(DIN)

papíradagoló 
szélessége (mm)

átlagos sebesség 
(m/perc)

papírkosár 
kapacitása (liter)

megsemmisítési ciklus
(terhelés/pihentetés)

Garancia
(gép/vágókés)

A P-20 279285110 5 lap csík 7 P-1 220 5 11 2/25 perc 1/1 év
B P-35C 279240000 5 lap konfetti 4 x 40 P-4 220 1,8 12 3/20 perc 1/3 év
C M-8C 279285120 8 lap konfetti 4 x 50 P-3 230 4,27 15 5/30 perc 2/3 év
D 60Cs 279285130 10 lap konfetti 4 x 50 P-3 230 4 22 6/20 perc 2/5 év
E 50S 279285140 12 lap csík 5,8 P-2 230 2,7 15 5/20 perc 2/5 év
E 59Cb 279285150 9 lap konfetti 4 x 50 P-3 230 2,7 15 5/20 perc 2/5 év
F 69Cb 279285160 10 lap konfetti 4 x 50 P-3 230 2,7 19 10/20 perc 2/5 év

Biztonsági zár, amely 
megakadályozza a véletlen 

működést a balesetek elkerülése 
érdekében

A gép automatikusan felméri 
a megsemmisíteni kívánt 

papírmennyiséget és túlterhelés 
esetén nem kezdi meg 

a megsemmisítést

Az iratmegsemmisítés azonnal 
leáll, ha az adagolónyílást kézzel 

megérinti

Minimalizálja a hangterhelést, 
így szinte tökéletesen zajtalan 

működést biztosít

Energiatakarékos üzemmód: a gép 
automatikusan kikapcsol bizonyos 

idő után, ha nem használják

Powershred® P-20 Powershred® P-35C Powershred® M-8C

• csíkvágású alap biztonságot nyújtó iratmegsemmisítő, személyi 
használatra, 1 felhasználó számára könnyen leemelhető tető

• a papírkosár tiszta és kényelmes ürítése érdekében
• külön nyílás a mindennapi hulladékoknak

• személyi iratmegsemmisítők 1 felhasználó számára, eseti, alkalman-
kénti használatra

• fogantyú segítségével könnyen leemelhető tető a papírkosár tiszta és 
kényelmes ürítése érdekében

• rendelhető fekete és fehér színben

• stílusos, személyi iratmegsemmisítő 1 felhasználó számára, eseti, 
alkalmankénti használatra

• könnyen leemelhető tető a papírkosár tiszta és kényelmes ürítése 
érdekében

• „Safety Lock”: biztonsági zár, amely megakadályozza a véletlen 
működést a balesetek elkerülése érdekében

A B C

Powershred® 60Cs Powershred® 50S és 59Cb Powershred® 69Cb

• személyi iratmegsemmisítő 1 felhasználó számára, eseti, alkalman-
kénti használatra

• könnyen leemelhető tető a papírkosár tiszta és kényelmes ürítése 
érdekében

• „SafeSense®” technológia: az iratmegsemmisítés azonnal leáll, ha 
az adagoló nyílást kézzel megérinti

• személyi iratmegsemmisítők 1 felhasználó számára, eseti, alkalman-
kénti használatra 

• „Safety Lock”: biztonsági zár, mely megakadályozza a véletlen 
működést a balesetek elkerülése érdekében

• „Jam Blocker™” technológia: a gép automatikusan felméri a megsem-
misíteni kívánt papírmennyiséget, megelőzve a papírelakadást (59Cb)

• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében

• kis és otthoni irodába, 1–3 felhasználó számára, közepes 
használatra

• „Jam Blocker™” technológia: a gép automatikusan felméri a meg-
semmisíteni kívánt papírmennyiséget, megelőzve a papírelakadást

• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében
• a görgők segítségével könnyen mozgatható

50S

59Cb

D E F

csak 59Cb

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó
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IRATMEGSEMMISÍTŐK  I  IRODATECHNIKA

A gép extra motorerejének köszönhetően 
a legproblémásabb papírelakadást is 

megszünteti, így biztosítva a tökéletesen 
gondtalan iratmegsemmisítést

Biztonsági zár, amely megakadályozza a 
véletlen működést a balesetek elkerülése 

érdekében
Az iratmegsemmisítés azonnal leáll, ha 

az adagolónyílást kézzel megérinti
Minimalizálja a hangterhelést, így szinte 
tökéletesen zajtalan működést biztosít

Energiatakarékos üzemmód: a gép 
automatikusan kikapcsol bizonyos idő után, 

ha nem használják
A nagyteljesítményű motor folyamatos 

használatot tesz lehetővé

Minden A4-es lapot több, mint
2000 db-ra vág, magas szintű

biztonságot nyújtva ezzel

típus cikkszám lapkapacitás
(A4/70 g)

vágás típusa felaprított papír 
mérete (mm)

biztonsági szint 
(DIN)

papíradagoló 
szélessége (mm)

átlagos sebesség 
(m/perc)

papírkosár 
kapacitása (liter)

megsemmisítési ciklus
(terhelés/pihentetés)

Garancia
(gép/vágókés)

A 70S 279285170 14 lap csík 5,8 P-2 230 3,3 27 10-12/20 perc 2/5 év
A 75Cs 279281020 12 lap konfetti 4 x 38 P-4 230 3,3 27 10-12/20 perc 2/5 év
B 73Ci 279285180 12 lap konfetti 4 x 38 P-4 230 3 23 10/20 perc 2/5 év
C 79Ci 279282010 14 lap konfetti 4 x 38 P-4 230 3,4 23 12/20 perc 2/5 év
D 90S 279285190 18 lap csík 5,8 P-2 230 3,6 34 25/40 perc 2/5 év
D 99Ci 279285100 17 lap konfetti 4 x 38 P-4 230 3,6 34 25/40 perc 2/5 év
E 125i 279285200 18 lap csík 5,8 P-2 230 4,8 53 45/45 perc 2/20 év
E 125Ci 279285210 18 lap konfetti 4 x 38 P-4 230 4,8 53 45/45 perc 2/20 év
F 225i 279285220 20 lap csík 5,8 P-2 240 4,8 60 folyamatos 2/20 év
F 225Ci 279285230 20 lap konfetti 4 x 38 P-4 240 4,8 60 folyamatos 2/20 év
F 225Mi 279285240 14 lap konfetti 2 x 12 P-5 240 5 60 folyamatos 2/7 év

Powershred® 70S és 75Cs Intellishred 73Ci Intellishred 79Ci

• kis és otthoni irodába, 1–3 felhasználó számára, közepes 
használatra

• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében

• kis és otthoni irodába, 1–3 felhasználó számára, közepes használatra
• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében
• a görgők segítségével könnyen mozgatható

• kis és otthoni irodába, 1–3 felhasználó számára, közepes használatra 
• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében
• a görgők segítségével könnyen mozgatható

70S

75Cs

A B C

Powershred® 90S és
Intellishred 99Ci

 Intellishred 125i és 125Ci
Intellishred 225i, 225Ci és 

Microshred 225Mi

• kis és otthoni irodába, 3–5 felhasználó számára, gyakori használatra
• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében
• a görgők segítségével könnyen mozgatható

• kis és otthoni irodába, 3–5 felhasználó számára, gyakori használatra
• maximális terheltség mellett 45 perces megsemmisítési ciklusok
• kihúzható papírkosár a könnyű és kényelmes ürítés érdekében

• közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára, folyamatos használatra
• szekrényszerűen nyitható papírkosár
• a görgők segítségével könnyen mozgatható

90S 125i
225i

225Ci

99Ci 125Ci
225Mi

D E F

csak 99Ci

csak 70S

csak 75Cs

csak 225Mi

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

KÖZEPES ÉS NAGY
IRODÁBA

5+ felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó
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Iratmegsemmisítő

Jam Blocker™
iratmegsemmisítők

59Cb
személyi 

használatra

69Cb
kis és otthoni 

irodába

79Ci
kis és otthoni 

irodába

99Ci
kis és otthoni 

irodába

125Ci, 125i
kis és otthoni 

irodába

225Mi, 225Ci, 225i
közepes és nagy

irodába

425Ci, 425i
közepes és nagy

irodába

485Ci, 485i
közepes és nagy

irodába

100% Jam Proof iratmegsemmisítők

A papírelakadás a legnagyobb kihívás, amellyel egy iratmegsemmisítő üzemeltetése során szembesülhet. A világszerte ismert FELLOWES®

– különféle levédett technológiáknak köszönhetően – az elakadásmentes üzemelést biztosító iratmegsemmisítők széles választékát kínálja.
A legfejlettebb és 100%-osan elakadásmentes üzemelést biztosító, úgynevezett 100% Jam Proof technológia, megszünteti a papírelakadást és extra

erejével a legproblémásabb helyzeteket is megoldja, míg az alap Jam Blocker™ technológia a papírelakadás létrejöttét gátolja meg.
Élje át a gondtalan iratmegsemmisítést a világ legkitartóbb iratmegsemmisítői segítségével!

63Cb
személyi 

használatra

325Ci, 325i
közepes és nagy

irodába

73Ci
kis és otthoni 

irodába

ALAP ELAKADÁSGÁTLÁS PRÉMIUM ELAKADÁSGÁTLÁS

MEGSZÜNTETI még 
a legproblémásabb 
papírelakadást is.

MEGGÁTOLJA a papírelakadást, 

még mielőtt az kialakulna.

ÚJ ÚJ ÚJ ÚJ

73Ci63Cb

A VILÁG LEGKITARTÓBB IRATMEGSEMMISÍTŐI

BaratPapir katalogus-JamProof Hird 215x305 1.indd   1 3/21/13   9:59 AM
Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black
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Iratmegsemmisítő

cikkszám típus 
lapkapacitás 

(A4 / 70 g)
vágás típusa

felaprított papír 

méret

biztonsági szint 

(DIN)

papíradagoló 

szélessége

papírkosár 

kapacitása
méret súly

vágható anyagok 

papíron felül

279161000 21082 10 lap konfetti 4 x 45 mm 3 226 mm 25 l 410 × 340 × 250 mm 6,4 kg
gemkapocs, 

bankkártya, CD

279050000 21062 8 lap konfetti 4 x 45 mm 3 226 mm 25 l 410 × 340 × 250 mm 6,4 kg
gemkapocs, 

bankkártya, CD

279130000 21015 5 lap csík 6,8 mm 1 220 mm 9 l 280 × 140 × 310 mm 4,5 kg -

279162000 21017 7 lap konfetti 4 x 45 mm 2 226 mm 13 l 410 × 330 × 174 mm 4,1 kg -

279162100 21212 25 lap konfetti 4 × 40 mm 3 230 mm 30 l 670 × 39 0 × 330 mm 23 kg
gemkapocs, 

bankkártya, CD

279162110 40104 16 lap csík 3,9 mm 2 220 mm 30 l 610 × 430 × 340 mm 22 kg
gemkapocs,

 bankkártya, CD

279162120 40114 10 lap konfetti 3,9 × 40 mm 3 220 mm 30 l 610 × 430 × 340 mm 22 kg
gemkapocs, 

bankkártya, CD

279162130 40422 13 lap konfetti 2 × 15 mm 4 260 mm 100 l 930 × 540 × 43 mm 43 kg
gemkapocs, 

bankkártya,

DAHLE iratmegsemmisítők

DAHLE 21082

Az univerzális, gazdaságos iratmegsemmisí-

tő! Három az egyben! Külön vágónyílás a pa-

pír, külön a CD lemez és külön a bankkártya 

megsemmisítésére! Szelektív hulladékgyűjtő 

tartályával ideális kisirodai kiegészítője a biztonsá-

gos adatkezelésnek.

   DAHLE 40104, 40114, 40422

Új fejlesztésű, fa kabinetes, erős, takarékos motorú 

iratmegsemmisítők, multifunkciós irányító panellel. 

Gurulós kerekein jól mozgatható a munkaállások  

között, visszaforgató funkciója elősegíti a túlterhe-

lés megakadályozását. Ajtónyitásra megáll, hasz-

nálat után energiatakarékos módba kapcsol. Bank-

kártya és CD megsemmisítésekor a hulladék külön 

tartályba kerül. 

DAHLE 21062

Az univerzális, gazdaságos iratmegsemmisí-

tő! Három az egyben! Külön vágónyílás a pa-

pír, külön a CD lemez és külön a bankkártya 

megsemmisítésére! Szelektív hulladékgyűjtő 

tartályával ideális kisirodai kiegészítője a biztonsá-

gos adatkezelésnek.

DAHLE 21015

Új kialakítású személyi iratmegsemmisítő, automa-

ta papírérzékelővel. Terheléstől függő, szakaszos 

működtetés /túlmelegedés elleni védelem/ típus-

tól függő. A hulladéktartály kialakításánál fogva 

szemetesként is funkcionál. Csík vágás.

DAHLE 21017

Új kialakítású személyi iratmegsemmisítő, automa-

ta papírérzékelővel. Terheléstől függő, szakaszos 

működtetés /túlmelegedés elleni védelem/ típus-

tól függő. A hulladéktartály kialakításánál fogva 

szemetesként is funkcionál. Keresztbe vágás. 2 év 

garancia.

DAHLE 21212

Az új irodai sorozat nagyobb teljesítményű, gör-

dülőkerekes, automatikus start-stop funkciójú 

iratmegsem mi sítője. Felhasználóbarát elektro-

nikus kijelzője tájékoztat a kapacitásról, és a hul-

ladéktartály telitettségéről, mely nek nyitásakor 

a gép automatikusan leáll. A tartály könnyen ürít-

hető. A gép gém- és tűzőkapocsra nem érzékeny.

A

B

C

D

E

F

F

F

A

D

B

E

C

F
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Iratmegsemmisítő

cikkszám típus 
lapkapacitás 

(A4 / 70 g)
vágás típusa

felaprított papír 

mérete

biztonsági szint 

(DIN)

papíradagoló 

szélessége

papírkosár 

kapacitása 
méret súly

vágható anyagok 

papíron felül

279290000 S5 6-7 lap csík 7 mm 1 216 mm 11 l 297×163×354 mm 1,8 kg -

279320000 S10 12-13 lap csík 6,3 mm 1 220 mm 16 l 328×207×391 mm 2,9 kg -

279310000 X5 6-7 lap konfetti 4 × 38 mm 3 220 mm 16 l 328×207×391 mm 3,2 kg -

279171000 70.2/1590 7 lap csík 5,8 mm 2 225 mm 14 l 297×180×384 mm 1,8 kg gémkapocs

279170000 80.2/1080 7-8 lap csík 3,9 mm 2 225 mm 17 l 305×200×410 mm 3,8 kg gémkapocs

279320010 104.3 22-24 lap csík 5,8 mm 2 240 mm 33 l 375×281×583 mm 11,5 kg
gémkapocs, 

bankkártya, CD

279320020 C18 19-20 lap csík 5,8 mm 2 230 mm 25 l 365x280x542 mm 4,6 kg
gémkapocs, 

bankkártya, CD

279320030 B34/1843 22-24 lap konfetti 4,5 × 30 mm 3 310 mm 100 l 541×439×845 mm 42,0 kg
gémkapocs, 

bankkártya, CD

279320040 B34/1842 14-16 lap konfetti 1,9 × 15 mm 4 310 mm 100 l 541×439×845 mm 42,0 kg
gémkapocs, 

bankkártya

HSM iratmegsemmisítők

HSM S5

HSM C18

HSM 70.2/1590 és 80.2/1080

HSM S10

HSM B34/1843

HSM X5

HSM B34/1842

HSM 104.3

A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmisítő 

eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. 

Teljesen automatikus megsemmisítés. Könnyedén 

kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó 

működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

Erős motorral rendelkező iratmegsemmisítő, mely 

alkalmas otthonra illetve kis irodák részére. Auto-

mata start/stop, illetve vissza funkció papírelakadás 

esetén. Multifunkciós kezelőgomb. Halk működés. 

Betekintő ablak lévén a telítettségi szintet ellen-

őrizhetjük. Kivehető papírkosárral. Németország-

ban gyártott.

Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. Készenléti 

funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Németországban gyártott. Személyi irat-

megsemmisítők bizalmas papírok és dokumentumok megsemmisítésére otthonra 

illetve kis irodákba.

A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmisítő  

eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. 

Teljesen automatikus megsemmisítés. Könnyedén 

kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó 

működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

Mobil, nagyon magas teljesítményű modell. Multifunkciós 

kezelő gomb, automata-vissza funkció papírelakadás ese-

tén. Halk működés. Telítettséget jelző betekintő ablak. 

Kivehető, újrahasználható papírkosár. Külön CD-aprító 

 kosár annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 

működni tudjon. Németországban gyártott. Magas minő-

ségű iratmegsemmisítők bizalmas papírok és dokumentu-

mok megsemmisítésére irodai asztalunk mellé.

A HSM Shredstar gépek tökéletes iratmegsemmisítő 

eszközök otthon vagy kisvállalkozások számára. 

Teljesen automatikus megsemmisítés. Magas szin-

tű bizalmas és adatbiztonsági szint. Könnyedén 

kezelhető. Automata indítás/állj funkció. Állandó 

működésű kapcsoló és visszatekerési kapcsoló.

Mobil, nagyon magas teljesítményű modell. Multifunkciós 

kezelő gomb, automata-vissza funkció papírelakadás ese-

tén. Halk működés. Telítettséget jelző betekintő ablak. 

 Kivehető, újrahasználható papírkosár. Külön CD-aprító 

 kosár annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés 

működni tudjon. Németországban gyártott. Magas minő-

ségű iratmegsemmisítők bizalmas papírok és dokumentu-

mok megsemmisítésére irodai asztalunk mellé.

Automata ki/be kapcsoló ellenőrzés integrált visszatekerési funkcióval. 

Készenléti funkció energiatakarékos üzemmód nélkül. Németország-

ban gyártott. A készülék automatikusan leáll, ha a papírkosár megtelik, 

vagy  hiányzik. Betekintő ablak lévén a  telítettségi szintet ellenőrizhetjük. 

 Kivehető papírkosárral.

A

D E
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Hőkötőgép, előlap hőkötéshez, spirálozógép

cikkszám név kötési kapacitás max gerincvasatgság

278740200 Helios 30 300 lap 30 mm

278740210 Helios 60 600 lap 60 mm

Gyors bemelegedés: 4 perc; „ThermoSense” funckió: a fólia vastagságától függő-

en automatikusan szabályozza a hőkötéshez szükséges hőt (csak Helios 60); „Heat 

Shield” technológia: automatikusan záródó biztonsági lemez, ami megakadályozza 

a fűtőtesttel való közvetlen érintkezést; „Sleep Mode” energiatakarékos üzemmód: 

automatikus kikapcsol ha néhány percig nem használják; LED-ekkel ellátott kezelő-

felület; ha a dokumentum elkészült, fény- és hangjelzést ad.

FELLOWES Helios hőkötőgépek A

cikkszám név hátlap lapkapacitás gerincvastagság

278740300 Standard hőkötő borító fényes 11-32 lap 3 mm

278740310 Standard hőkötő borító fényes 33-45 lap 4 mm

278740320 Standard hőkötő borító fényes 46-60 lap 6 mm

Víztiszta előlap; fényes, fehér, 200 g / m2 keménypapír hátlap; kiszerelés: 100 db / doboz .

FELLOWES Standard hőkötő borítók B

cikkszám típus kötészeti kapacitás lyukasztási kapacitás méret

279650000 kézi 145 lap 8 lap 120 × 90 × 370 mm

Teljesen kompakt spirálozógép otthoni vagy kis irodai használatra a dokumentumok 

gazdaságos kötéséhez; könnyű és egyszerűen szállítható; helytakarékos tárolás hasz-

nálaton kívül, akár egy fi ókban is elfér; függőleges lyukasztás, vízszintes kötés; max. 

spirálátmérő: 16 mm / 145 laphoz (80 g); max. lyukasztási kapacitás: 8 lap (80 g) vagy 

1 PVC borító; 3 év garancia; tartozék: indulókészlet (vegyes spirálok és borítók).

LEITZ comBIND 100 spirálozógép C

cikkszám típus kötészeti kapacitás lyukasztási kapacitás méret

279660000 kézi 145 lap 15 lap 307 x 407 x 85 mm

Gazdaságos megoldás közepes felhasználói igényekre otthon vagy az irodában; 

könnyű és egyszerűen szállítható; helytakarékos tárolás használaton kívül; függőleges 

lyukasztás, vízszintes kötés; max. spirálátmérő: 16 mm / 145 laphoz (80g); max. 

lyukasztási kapacitás: 15 lap (80g) vagy 2 PVC borító; 3 év garancia; tartozék: induló-

készlet (vegyes spirálok és borítók).

LEITZ comBIND 300 spirálozógép D

cikkszám típus max. spirál nagyság kapacítás 

279700000 kézi 14 mm 8

Otthoni használatra ajánlott spirálozógép. Kisméretű, egyszerűen kezelhető. Maxi-

málisan lyukasztható lapok száma: 8 lap (80 g / m2). Maximális spirálméret átmérő: 

14 mm. Maximális fűzési kapacitás: 120 lap (80 g / m2). Állítható lapméret: A/4-es, A/5-ös.

SAX 888 spirálozógép E

30Helios

60Helios

60Helios

Csomagár 100 db
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Spirálozógép

cikkszám modell típus
kötészeti 

kapacitás

lyukasztási 

kapacitás

maximális 

spirálméret

279450100 Starlet 2 120 manuális 120 lap 10 lap 16 mm

279450200 Star+ 150 manuális 150 lap 12 lap 19 mm

Otthoni, személyi (Starlet 2 120), illetve kisirodai (Star+ 150) használatra ajánlott 

spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; kompakt méret; dokumentumvastagság 

és spirálméret kiválasztó sín; a vízszintes (Starlet 2 120), illetve függőleges (Star+ 150) 

dokumentumbetöltés állítható lapszéligazítóval biztosítják az egyenes vonalú 

lyukasztást; 2 év garancia.

FELLOWES Starlet 2 120 / Star+ 150 spirálozógépekA

cikkszám modell típus
kötészeti 

kapacitás

lyukasztási 

kapacitás

maximális 

spirálméret

279450300 Pulsar+ 300 manuális 300 lap 17 lap 38 mm

279450400 Pulsar-E 300 elektromos 300 lap 15 lap 38 mm

Kisirodai használatra ajánlott spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; dokumentum-

vastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állít-

ható lapszéligazító egyenes vonalú lyukasztást biztosít; az elektromos modell esetén 

a lyukasztás csupán 1 gomb megnyomásával történik; 10 dokumentum spirálozására 

alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.

FELLOWES Pulsar+ 300 / Pulsar-E 300 spirálozógépekB

cikkszám modell típus
kötészeti 

kapacitás

lyukasztási 

kapacitás

maximális 

spirálméret

279440000 Galaxy manuális 500 lap 25 lap 50 mm

Nagy mennyiségű dokumentum spirálozására kifejlesztett spirálozógép, folyamatos, 

nagyirodai használatra; a könnyű és pontos, függőleges dokumentumbetöltés, állít-

ható lapszéligazítóval, biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást; teljes szélességében 

átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőkifejtést; 

állítható margóméret; „Satellite SYSTEM®”: kiemelhető spirálozó egység, mely segít-

ségével egyszerre többen is dolgozhatnak. így a munkavégzésre fordított idő akár 

a  felére csökkenthető; dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín; doku-

mentum- és spiráltároló fi ók; telítettség esetén a hulladéktároló tartály automatiku-

san kinyílik, elkerülve az elakadást; kezdőcsomaggal 20 dokumentum spirálozásához; 

2 év garancia.

FELLOWES Galaxy 500 spirálozógépC

cikkszám modell típus
kötészeti 

kapacitás

lyukasztási 

kapacitás

maximális 

spirálméret

279470000 Quasar Wire manuális 130 lap 15 lap 14 mm

Kisirodai használatra ajánlott spirálozógép fém spirálkötéshez; dokumentumvastag-

ság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az állítható 

lapszéligazító egyenes vonalú lyukasztást biztosít; teljes szélességében átfogó, két 

oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőkifejtést és balkeze-

sek számára is kényelmes használatot biztosít; 20 dokumentum spirálozására alkalmas 

kezdőcsomaggal; 2 év garancia.

FELLOWES Quasar Wire spirálozógépD

KISIRODAI
HASZNÁLATRA

MŰANYAG
SPIRÁLKÖTÉS
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Spirál, előlap, hátlap, iratsín

fehér fekete kék piros méret kapacitás db/csom.

068060090 068060013 068060000 068060020 6 mm 20 100

068080090 068080013 068080000 068080020 8 mm 40 100

068100090 068100013 068100000 068100020 10 mm 55 100

068120090 068120013 068120000 068120020 12 mm 80 100

068140090 068140013 068140000 068140020 14 mm 100 100

068170090 068170013 068170000 068170020 16 mm 120 100

068200090 068200013 068200000 068200020 19 mm 150 100

068220090 068220013 068220000 068220020 22 mm 180 50

068250090 068250013 068250000 068250020 25 mm 210 50

068260090 068260013 068260000 068260020 28 mm 245 50

068270090 068270013 068270000 068270020 32 mm 280 50

068280090 068280013 068280000 068280020 38 mm 340 50

068290090 068290013 068290000 068290020 45 mm 410 50

068300090 068300013 068300000 068300020 51 mm 450 50

28 mm-ig kerek, 32 mm-től ovális spirál, 22 mm-ig 100 db/doboz, 25 mm-től 50 db/do-

boz a kiszerelés; öregedésálló műanyagból, utólag szétnyitható és átrendezhető vagy 

esetleges kimaradt lapok után fűzhetőek.

Műanyag fűzőspirálok A

cikkszám megnevezés vastagság szín db/csom.

068650087 előlap spirálozáshoz 200 μ átlátszó víztiszta 100

068599087 előlap spirálozáshoz 150 μ átlátszó víztiszta 100

068710000 előlap spirálozáshoz 200 μ átlátszó kék 100

068710020 előlap spirálozáshoz 200 μ átlátszó piros 100

068710040 előlap spirálozáshoz 200 μ átlátszó zöld 100

068710056 előlap spirálozáshoz 200 μ átlátszó füst 100

Kiváló minőségű előlapok spirálozáshoz, az előlapfóliák használatával a spirálozott 

dokumentáció első oldalát láthatóvá tehetjük, mégis védelmet és tartást biztosíta-

nak. 150-200 mikronos vastagságban érhetők el.

Előlapok C

fekete fehér méret kapacitás

068310013 068310090 6 mm 2-35

068320013 068320090 8 mm 36-50

068330013 068330090 12 mm 81-100

068340013 068340090 14 mm 101-120

3:1 lyukasztású fém spirálok, időtálló, igényes megjelenés, akár majdnem 360°-ig nyitha-

tó dokumentumot eredményez.

FELLOWES fém fűzőspirálok B

A/4 250 g. fényes A/4 230 g. bőrhatású szín db/csom.

068730090 068750090 fehér 100

068720013 068750013 fekete 100

068720020 068750024 piros 100

068720040 068750040 zöld 100

068720070 068750070 sárga 100

068720000 068750000 kék 100

Spirálozáshoz , iratsínes tároláshoz kiválóan alkalmas , fényes és bőrhatású felülettel 

kapható

Hátlapok D

kék fekete piros átlátszó fehér méret kapacítás

069210000 069210013 069210020 069210087 069210090 3 mm 30 laphoz

069200000 069200013 069200020 069200087 069200090 6 mm 60 laphoz

- 069230013 - 069230087 069230090 9 mm 80 laphoz

069310000 069310013 - 069310087 069310090 12 mm 120 laphoz

Az iratsínbe kötött iratok szebb prezentálását szolgálja. Használata gyors és egyszerű.

Iratsínek E

Csomagár

100 db

100 db 25 db

100
db

100
db

3 és 6 mm 9 és 12 mm



Tökéletes laminálás beállítások nélkül!
*

*iLAM touch A3 turbo

1 perc 
melegedési idő**

www.leitz.com/lamination

AZ UDT laminálófóliákkal nincs több fóliaelakadás*, garantált a mindig tökéletes eredmény. Az UDT 

nyilak a fólián mutatják a helyes laminálási irányt, majd a laminálást követően eltűnnek. Így biztos lehet 

abban, hogy a fólia tökéletesen záródik és maximálisan védi a dokumentumot. Az iLAM laminálófóliák 

minden márkájú laminálógéppel használhatóak.

*megfelelő használat esetén

iLAM laminálófóliák UDT “Unique Direction” technológiával

iLAM touch - az intelligens laminálógép termékcsalád!

Az iLAM touch meleg laminálógépek nem csak intelligensek, de gyorsak és hatékonyak 

is. A behajtható adagoló tálcák sík, egyenletes felületet biztosítanak, így elkerülhetők a 

buborékok, gyűrődések képződése és a fólia elakadása a laminálás során.

• Az egyedülálló szenzoros technológia érzékeli a fóliavastagságot 

•  Automatikusan szabályozza a laminálási sebességet

• Garantált a mindig tökéletes eredmény!

Teljesen
automatikus -
nem igényel
semmilyen 
beállítást

Szabadalmaztatott,
kihajtható tálcák

Egyedülálló
szenzoros

technológia

iLAM touch A3 / A4 turbo laminálógép 

Cikkszám: 277930010

4 x
A4

max. 

250
mikron

26 
mp.*

Cikkszám: 277930000

6 x
A3

max. 

250
mikron

10 
mp.*

Teljesen automatikusan működő, nagy sebességű 
laminálógép gyakori, professzionális használatra.
•  Az egyedülálló, intelligens szenzoros technológiának  
 köszönhetően a laminálás nem igényel semmilyen  
 beállítást - a laminálógép érzékeli a fólia vastagságát és  
 automatikusan szabályozza a laminálási sebességet
•  Szabadalmaztatott kihajtható tálcák a tökéletes
 eredményért
•  Elakadásmentes technológia automatikus
 visszapörgetéssel és kikapcsoló funkcióval
•  Alacsony energiafelhasználás automatikus   
 kikapcsolással 30 használaton kívüli perc után
 Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

iLAM touch A3 laminálógép

4 x
A3

max. 

250
mikron

26 
mp.*

Cikkszám: 277930005

Teljesen automatikusan működő laminálógép gyakori, 
professzionális használatra.
• Az egyedülálló, intelligens szenzoros technológiának  
 köszönhetően a laminálás nem igényel semmilyen 
 beállítást - a laminálógép érzékeli a fólia vastagságát és  
 automatikusan szabályozza a laminálási sebességet
•  Szabadalmaztatott kihajtható tálcák a tökéletes
 eredményért
•  Elakadásmentes technológia automatikus
 visszapörgetéssel és kikapcsoló funkcióval
• Alacsony energiafelhasználás automatikus
 kikapcsolással 30 használaton kívüli perc után
 Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

További 

információ az 

176. oldalon



www.leitz.com/lamination

Olvassa be ezt a 

kódot

az iLAM video

megtekintéséhez!

* A/4, 80 mikronos fólia

iLAM easy A3/A4 laminálógép

Cikkszám: 277930030

2 x
A3

max. 

125
mikron

45 
mp.*

Cikkszám : 277930020

2 x
A4

max. 

125
mikron

45 
mp.*

Tetszetős formatervezésű, kompakt kivitelezésű laminálógép, 
melynek használata leginkább kis és otthoni irodák számára
ajánlott.
• A laminálás nem igényel semmilyen beállítást
•  Fotó-üzemmód aktiválása a fényképek tökéletes
 laminálásához mindössze egy gombnyomással
•  A manuális hengerkioldó gombbal megelőzhető a fólia   
 elakadása
 Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

iLAM light A3/A4 laminálógép

Cikkszám : 277930040

2 x
A3

max. 

100
mikron

60 
mp.*

Cikkszám : 277930050

A4
max. 

100
mikron

60 
mp.* 2 x

Egyszerű használatot biztosító kisméretű laminálógép.  
•  A manuális hengerkioldó gombbal megelőzhető a fólia elakadása
•  Laminálási sebesség: kb. 1 perc 
 (A/4-es lap laminálása 80 mikronos fóliával)
 Ingyenes laminálófólia kezdőcsomaggal.

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

iLAM touch A3 turbo iLAM touch A4 turbo iLAM touch A3 iLAM easy A3 iLAM easy A4 iLAM light A3 iLAM light A4

max. sebesség 1.900mm/perc 700mm/perc 700mm/perc 400mm/perc 400mm/perc 310mm/perc 310mm/perc

melegedési idő kb.1 perc** kb. 5 perc kb. 5 perc kb. 6 perc kb. 6 perc kb. 6 perc kb. 6 perc

méret 
(szé x ma x mé)

525 x 143 x 217mm 525 x 143 x 217mm 525 x 143 x 217mm 487 x 99 x 146mm 487 x 99 x 146mm 465 x 95 x 105mm 365 x 95 x 105mm

nyitott méret
(szé x ma x mé)

525 x 143 x 401mm 525 x 143 x 401mm 525 x 143 x 401mm - - - -

bemeneti 
nyílás 
szélessége

320mm 230mm 320mm 320mm 230mm 320mm 230mm

súly 6.3 kg 3.8 kg 5 kg 2.5 kg 2 kg 1,9 kg 1,2 kg

egyéb elektromos
visszapörgetés

elektromos
visszapörgetés

elektromos
visszapörgetés

manuális 
hengerkioldó

manuális 
hengerkioldó

manuális 
hengerkioldó

manuális 
hengerkioldó

energia 
felhasználás

600W 300W 460W 435W 435W 375W 250W

feszültség / 
áramellátás

220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC

cikkszám 277930000 277930010 277930005 277930030 277930020 277930040 277930050

laminálófólia
(mikron)

80 100 125 175 250 80 100 125 175 250 80 100 125 175 250 80 100 125 80 100 125 80 100 80 100

** 2013. augusztustól
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Laminálógép, lamináló fólia

cikkszám típus
laminálási 

szélesség

bemelege-

dési idő

hőmérsék-

leti beállítás

laminálható 

fóliavastagság

laminálási 

sebesség

278060010 Lunar A/4 230 mm 6 perc fi x 1 80 μ 30 cm/perc

278060020 Lunar A/3 320 mm 6 perc fi x 1 80 μ 30 cm/perc

Személyi laminálógépek otthoni használatra; hang- és fényjelzés ha a laminálógép 

használatra kész; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; 

kisméret könnyű tárolást biztosít; könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia .

FELLOWES Lunar laminálógépekA

cikkszám típus
laminálási 

szélesség

bemelege-

dési idő

hőmérsék-

leti beállítás

laminálható 

fóliavastagság

laminálási 

sebesség

278060030 Mars A/4 220 mm 7 perc fi x 1 80 μ 30 cm/perc

278060040 Mars A/3 330 mm 7 perc fi x 1 80 μ 30 cm/perc

Személyi laminálógépek otthoni és hobbi célú használatra; hang- és fényjelzés ha 

a  laminá ló gép használatra kész; nincs automatikus kikapcsolás; „100% Jam Free” 

technológia: megakadályozza a lapok elakadását; kisméret könnyű tárolást biztosít; 

könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia.

FELLOWES Mars laminálógépekB

cikkszám típus
laminálási 

szélesség

bemelege-

dési idő

hőmérsék-

leti beállítás

laminálható 

fóliavastagság

laminálási 

sebesség

278060000 Saturn 2 A/4 235 mm 5 perc 3 (+ hideg) 80-125 μ 30 cm/perc

278060001 Saturn 2 A/3 330 mm 5 perc 3 (+ hideg) 80-125 μ 30 cm/perc

Kisirodai használatra ajánlott laminálógépek; hang- és fényjelzés, ha a laminálógép 

használatra kész; „100% Jam Free” technológia: megakadályozza a lapok elakadását; 

„HeatGuard™” technológia: duplafalú szigetelés a hőmérséklet jobb megtartása 

érdekében, így a gép külső felülete nem melegszik át; kezdőcsomaggal 10  doku-

mentum lelaminálásához; 2 év garancia.

FELLOWES Saturn 2 laminálógépekC

cikkszám méret típus db/csomag

278400000 154 × 216 mm (A/5) 80 μ 100

278440000 216 × 303 mm (A/4) 80 μ 100

278520000 303 × 426 mm (A/3) 80 μ 100

278460000 216 × 303 mm (A/4) 100 μ 100

278410000 154 × 216 mm (A/5) 125 μ 100

278480000 216 × 303 mm (A/4) 125 μ 100

278540000 303 × 426 mm (A/3) 125 μ 100

Meleglamináló fólia, mely megvédi dokumentumait az esetleges szennyeződésektől, 

tartós archiválást biztosít.

Lamináló fóliaD

cikkszám megnevezés méret vastagság db/csom.

278620190 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/3 125 μ 100

278620200 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/3 175 μ 100

278620140 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/4 125 μ 100

278620160 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/4 250 μ 100

278620120 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/4 80 μ 100

278620110 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/5 125 μ 100

278620100 STANDARD meleglamináló-fólia UDT A/5 80 μ 100

Az UDT (Unique Direction Technology) laminálófóliákkal nincs több fóliaelakadás, 

garantált a mindig tökéletes eredmény. Az UDT nyilak mutatják a helyes laminálási 

irányt, majd a laminálást követően eltűnnek.

LEITZ iLam UDT lamináló fóliákE

100 db

100 db Csomagár

Csomagár

1
csomag
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Zsebszámológép, tudományos számológép

cikkszám jellemzők

270140000

Nagy LCD kijelző; euró/nemzeti valuta átváltás; tartós műanyag gom-

bok; tizedesvessző utáni helyiértékek az M+ billentyűvel; százalékszá-

mítás; 8 digites; áramforrás: 1 db LR1130 elem; tömeg: 35 g.

SHARP EL-233ER zsebszámológép A

cikkszám jellemzők

270100000

Legelterjedtebb típus, már nagyapáink és nagyanyáink is ezt használ-

ták! Nagy LCD kijelző; 8 digites; előjelváltás; gyökvonás; százalékszá-

mítás; automatikus kikapcsolás; áramforrás: 1 db AA elem; tömeg: 71 g.

SHARP EL-231L zsebszámológép B

cikkszám jellemzők

270250000

10 digites, nagy LCD-kijelző; dönthető állású, tenyérbe illeszkedő 

készülék; gyors ÁFA számítás; GT funkció-végösszeg számítás; korrek-

ciós gomb; előjelváltó gomb; 2 key roll-over: gyors adatbevitel; száza-

lékszámítás; ezres csoportosítás; 1 memória, 4 billentyű; „00” gomb; 

automatikus kikapcsolás; áramforrás: kettős: napelem / LR44 x 1 elem; 

tömeg: 160 g.

SHARP EL-334F zsebszámológép C

cikkszám jellemzők

270180000

Nagy, döntött kijelző; 8 digites; gyors ÁFA számítás; tartós műanyag 

gombok; négygombos memória; 1 memóriahely; tizedesvessző utáni 

helyiértékek az M+ billentyűvel; százalékszámítás; ezres csoportosí-

tás; áramforrás: kettős: napelem és 1 db LR1130; tömeg: 58 g.

SHARP EL-250S zsebszámológép D

cikkszám jellemzők

270320000

272 tud.funkció, 10+2 digit, 2 soros kijelző, D.A.L., 9 memória, normál, 

statisztikai üzemmód, számolás törtekkel, véletlenszám funkció, kom-

bináció, permutáció, időszámítások, koordináta átalakítások, regresz-

sziós modellek, szögfüggvények, logikai műveletek.

SHARP EL-531 XH tudományos számológép E

8

8

10

8

12

1db

LR1130

1db

AA

1db

LR44

1db

LR1130

88888

88888

88888

88888

88888 
88888

sin cos
hyp x2

272
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Tudományos számológép, asztali szalagos számológép, zsebszámológép, adapter

cikkszám jellemzők

270400000

Nagy LCD-kijelző; 12 digites; euró/nemzeti valuta átváltás; két színű 

nyomtatás; „00” gomb; 1 memóriahely; nyomtatási sebesség: 1,6 sor/

mp.; tizedesvessző utáni helyiérték állítás (F-3-2-1-0-A); áramforrás: 

4 db AA elem, opcionális tápegység hálózati üzemeléshez; tömeg: 315 g.

SHARP EL-1611E asztali szalagos számológépA

cikkszám jellemzők

270470000
12 dig. világító kijelző, 2,1 sor/mp., kétszínű nyomtatás, "00", Óra / Nap-

tár funkció, adó hozzáadó-, levonó billentyű, végösszegszámítás.

SHARP EL-2901PIII asztali szalagos számológépB

cikkszám jellemzők

270440000
12 dig. világító kijelző, 2,1 sor/mp., kétszínű nyomtatás, "00", Óra / Nap-

tár funkció, adó hozzáadó-, levonó billentyű, végösszegszámítás.

SHARP EL-2607PC asztali szalagos számológépC

cikkszám jellemzők

270160000

8 digites, nagy LCD-kijelző; keményfedeles védőtok; százalékszámí-

tás; előreváltógomb; 1 memória, 3 billentyű; gyökvonás; áramforrás: 

kettős: napelem / LR1130 x 1 elem; tömeg: 51 g.

SHARP EL-243/S zsebszámológép, fedelesD

cikkszám jellemzők

270550000 Adapter EL 1611E/L/P, EL 1801L kalkulátorhoz.

SHARP EA-28A adapterE

12

12

12

8

4db

AA

1db

CR-2032

1db

CR-2032

1db

LR1130

FESTÉK-
HENGER

EA-
732R

FESTÉK-
HENGER

EA-
772R

P-F

P-F

88888

88888

88888

88888

TAX

€ Ft TINTA-
SZALAG

GR.51
PF
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Zsebszámológép, asztali számológép

TAX

TAX

cikkszám jellemzők

272020000
8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, asztali kivitel, áramforrás: ceruzaelem, 

fekete, kivitel, négyzetgyök.

CASIO HL-815/L zsebszámológép A

cikkszám jellemzők

272050000
8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, asztali kivitel, áramforrás: ceruzaelem, 

fekete, kivitel, négyzetgyök.

CASIO HL-820LV zsebszámológép B

cikkszám jellemzők

272280000
10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: 

elem+napelem, %, +/-.

272260000
12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: 

elem+napelem, %, +/-.

CASIO  MS-10S, MS-20S asztali számológép C

cikkszám jellemzők

272290000
10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: 

elem+napelem, %, +/-.

272270000
12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, áramforrás: 

elem+napelem, %, +/-.

CASIO MS-100MS, MS-120MS asztali számológép D

cikkszám jellemzők

272300000
12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, utolsó 100 művelet ellenőr-

zése és javítása, áramforrás: elem+napelem, %, MU/MD gombok.

CASIO MJ-120D asztali számológép D

8

8

10

10

12

12

12

1db

AA

1db

LR54

1db

LR54

1db

LR54

1db

CR-2032

88888

88888

88888

88888

88888



7

180 IRODATECHNIKA

Tudományos számológép, asztali szalagos számológép

cikkszám jellemzők

272200000

240 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, kétsoros kijelző, törtszámítás, 

koordináta transzformáció, statisztika, műveletenkénti ellenőrzés és 

javítás, kemény tok, áramforrás: ceruzaelem.

CASIO FX-82MS tudományos számológépA

cikkszám jellemzők

272210000

252 funkció, 10 (+2) számjegy, természetes algebrai bevitelt biztosí-

tó kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, táblá-

zatok, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: 

mini ceruzaelem

CASIO FX-82ES Plus tudományos számológépB

cikkszám jellemzők

272350000

12 számjegyű, áramforrás: elem + hálózat, LCD kijelző, 1,6 sor/mp 

nyomtatási sebesség, ÁFA + valutaszámítás, haszonkulcs %, algebrai 

logika. Adapter rendelhető AD 4150.

CASIO HR-8TEC asztali szalagos számológépD

cikkszám jellemzők

272390000

12 számjegyű, hálózati áramforrás, digitron kijelző, 2 színű nyomtató, 

3 sor/mp nyomtatási sebesség, részösszeg / összeg, görgetett vég-

összeg, árrés, utolsó számjegy törlés, tételszámolás, időszámolás, 

összeadógép, áfa számítás.

CASIO FR-2650T asztali szalagos számológépE

cikkszám jellemzők

272380000

8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, négy-

zetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem, automatikus kikapcsolás, 

műanyag védőtok.

CASIO DR-T220 asztali szalagos számológépF

cikkszám jellemzők

272160000
181 funkció, 10 (+2) számjegy, törtszámítás, koordináta transzformáció, 

kemény tok, áramforrás: gombelem.

272180000

417 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, természetes algebrai bevitelt 

biztosító kijelző, 9 memória, törtszámítás, koordináta transzformáció, 

statisztika, komplex számok, mátrixok, vektorok, logikai műveletek, 

mérnöki szimbólumok, egyenletszámítás, műveletenkénti ellenőrzés 

és javítás, integrál-, diff erenciálszámítás, megoldó funkció, számrend-

szerek közötti átváltás, kemény tok,áramforrás: gombelem

CASIO FX-220 Plus , FX-570ES Plus tud.-os számológépC

12

12

12

12

12

12

sin cos
hyp x2

240

sin cos
hyp x2

252

sin cos
hyp x2

181
sin cos
hyp x2

417

1db

AA

1db

AAA

1db

GOMBELEM

4db

AA

88888 
88888

88888

88888

88888

FESTÉK-
HENGER

GR.
744

FESTÉK-
HENGER

GR.
744

TAX

TAX
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Zsebszámológép, asztali számológép

cikkszám jellemzők

272830000

8 számjegyű kijelző, 3 kulcsos memória funkció, százalékszámítás, 

négyzetgyök funkció, áramforrás: elem + napelem, automatikus 

 kikapcsolás, műanyag védőtok.

SENCOR SEC-255/8 zsebszámológép A

cikkszám jellemzők

272750000
8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, 

négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.

SENCOR SEC-263/8 zsebszámológép B

cikkszám jellemzők

272850000
8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, 

négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.

SENCOR SEC-295/8 zsebszámológép C

cikkszám jellemzők

272740000
SEC 377/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalék-
számítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem. 

272730000
SEC 377/10: 10 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, száza-
lékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, elem+napelem.

SENCOR SEC-377/8, SEC-377/10 asztali számológép D

cikkszám jellemzők

272790000

12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA kulcs funk-

ció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: 

elem+napelem.

SENCOR SEC-367/12 asztali számológép D

1db

LR41

1db

AAA

1db

AAA

1db

AA

1db

AA

8

8

8

8

12

10

88888

88888

88888

88888

88888
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Asztali számológép, tudományos számológép

cikkszám jellemzők

272781010

SEC 363T/BU: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA 

kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 

00 gomb, áramforrás: elem+napelem, kék.

272781020

SEC 363T/GN: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA 

kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 

00 gomb, áramforrás: elem+napelem, zöld.

272781030

SEC 363T/OE: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA 

kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 

00 gomb, áramforrás: elem+napelem, narancs.

272781040

SEC 363T/RD: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA 

kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyi érték elválasztó, javítás, 

00 gomb, áramforrás: elem+napelem, rózsaszín.

SENCOR SEC 363T asztali számológépA

cikkszám jellemzők

272710000

240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismétlés funkció, 

műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permutáció, kombi-

náció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés, hibajavítás.

SENCOR SEC-183 tudományos számológépB

cikkszám jellemzők

272840000
56 funkció, számrendszerek közötti átváltás, statisztikai számítás, 

hiperbolitikus függvények,exponenciális kijelző, memória.

SENCOR SEC-180 tudományos számológépC

cikkszám jellemzők

272690000

139 funkció, számolás törtekkel, permutáció, kombináció, statisztikai 

számítás, számolás dátummal, hiperbolikus függvény,exponenciális 

kijelző,memória, kemény csúszótok.

SENCOR SEC-133 tudományos számológépD

1db
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88888

2db
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2db
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1db
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