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GörGős váGóGép • karos váGóGép • IratmeGsemmIsítő • HőkötőGép  

• spIrálozóGép • műanyaG és fém fűzőspIrál • elő- és Hátlap spIrálozásHoz 
• Iratsín • lamInálóGép • lamInáló fólIa  

• zsebszámolóGép • asztalI számolóGép • tudományos számolóGép

10 db
Csomagolási egység

Kijelzőn megjelenő  
digitek száma
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732r

Hálózati áramellátás

Szalagos

P-F funkcióP-F

„00” gomb „000” gomb

Elem és napelem  
együttes használata

Naptár funkció

Adó/áFA kiszámítás EURO átszámítás
€ ft

Valuta váltó funkció

Zsebszámológép
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Görgős vágógép, karos vágógép

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 és hobbi vágási feladatokra.

DAHLE 350 görgős, hobbi vágógépA

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság
278870000 körkéses 507 320 mm 440 × 211 mm 0,8 mm
278890000 körkéses 508 460 mm 580 × 211 mm 0,6 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
278880000 karos 502 320 mm 420 x 175 mm 0,8 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 vágógépC

cikkszám késtípus típus vágási szélesség asztal méret vágási magasság
278910000 karos 533 340 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 vágógépD

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 Solingen-i vágókés és az ütkö-
zőlap között garantált derékszög segíti a használatot, a szabadalmaztatott elforduló  
késvédő biztonságossá teszi a munkát, az önműködő papírleszorítással együtt.

DAHLE 561 és 565 karos vágógépekE

1 db

geprüfte
Sicherheit

BG
-PRÜFZERT

Schneider 350

1 db

1 db

1 db

1 db
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MIT SZÜKSÉGES MEGSEMMISÍTENI?
Egyszerűen meghatározható a megsemmisítendő dokumentumok köre. Minden olyan dokumentum vagy adathordozó (CD/DVD) megsemmisítése feltét-
lenül 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.

SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK:
• banki folyószámla -kivonatok,
• lejár t csekkek, hitelkár tyák,
• közüzemi számlák,
• önéletrajzok, igazolvány-másolatok,
• készpénzfelvételi nyugták.

ÜZLETI DOKUMENTUMOK:
• pénzügyi adatok, számlák,
• vevőlisták, par tneradatok, páciensek adatai,
• személyügyi dokumentumok,
• hitelkár tya -adatok, banki kivonatok, nyugták
• termékadatok, marketing - és fejlesztési tervek.

MILYEN IRATMEGSEMMISÍTŐT VÁLASSZON?
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)

Az Önnek megfelelő iratmegsemmisítő kiválasztásához olvassa be a QR kódot.

MILYEN BIZTONSÁGI SZINTRE VAN SZÜKSÉGE?2

 

  

 

  

CS ÍK  VÁGÁS KONFETT I  VÁGÁS

Kevésbé érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumok 
megsemmisítésére.

Bizalmas dokumentumok megsemmisítésére.

Alap biztonság - DIN P-1 és P-2 Magas biztonság - DIN P-3 és P-4

Aprítási méret: 7 mm - Egy A4-es oldalt 30 csíkra vág (DIN P-1) 
Aprítási méret: 5,8 mm - Egy A4-es oldalt 36 csíkra vág (DIN P-2)

Aprítási méret: 4 x 50 mm -  
Egy A4-es oldalt 312 darabra vág

 

 

MIKRO - KONFETTI VÁGÁS SZUPER MIKRO-KONFETTI  VÁGÁS

Titkos iratok megsemmisítésére.

Kiemelkedő biztonság - DIN P-5

Aprítási méret: 0,8 x 12 mm - Egy A4-es 
oldalt 6 000 darabra vág (DIN P-6)

Aprítási méret: min 2 x 15 mm – Egy A4-es oldalt minimum 2 000 darabra vág.

Szigorúan titkosított dokumentumok megsemmisítésére.  
A legmagasabb biztonságot nyújtja.

Legmagasabb biztonság - DIN P-6 és P-7

Aprítási méret: 0.8 x 5mm - Egy A4-es oldalt 
15 000 darabra vág (DIN P-7)

DIN P-3 DIN P-4

Aprítási méret: 4 x 38 mm -  
Egy A4-es oldalt 410 darabra vág

3 MILYEN EGYÉB ANYAGOKAT SZERETNE MEGSEMMISÍTENI?

Hitelkártya Gemkapocs Tűzőkapocs ReklámlevélCD/DVD

A VILÁG LEGKITARTÓBB IRATMEGSEMMISÍTŐI

MILYEN KÜLÖNLEGES TERMÉKTULAJDONSÁGOK KÖNNYÍTHETIK MEG MUNKÁJÁT?4

100% elakadásmentes 
technológia

Alap elakadást gátló 
funkció

Biztonsági technológia: 
a gép érintésre megáll

Biztonsági 
zár

Ultracsendes 
működés

Folyamatos  
működés

Energiatakarékos 
üzemmód

Alvó  
üzemmód

Mikro-konfetti  
vágás

Automata
olajozás

Elég egyetlen hiba. Egy apró figyelmetlenség is évekig tartó komoly üggyé válhat, melyben akár Önnek kell bizonygatnia ár-
tatlanságát. Az adataival való visszaélés olyan láncreakciót indíthat el, mely nemcsak Önnek, de családjának, vállalatának is 
komoly veszteséget okozhat. Ez lehet egy óvatlan kiírás egy közösségi oldalon, vagy egy meggondolatlanul a szemétkosárba 
dobott régi bankszámla kivonat. Minden apró információ komoly segítséget jelenthet egy erre szakosodott csalónak, hogy felé-
pítsen egy olyan képet Önről vagy vállalatáról, mely azután alkalmas lehet arra, hogy akár kölcsönt vegyen fel az Ön nevében 
és pénzügyileg nehéz helyzetbe hozza, vagy bizalmas információk nyilvánosságra hozatalával okozzon komoly problémát 
cége számára. Bánjon óvatosabban személyes, üzleti adataival, mielőtt túl késő lesz. Itt az idő, védje meg magát már ma!

Védje 
adatait!
www.vedje-adatait.hu

215x305 iratmegsem edu 1.1.indd   1 10/04/17   13:29
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Cikkszám Típus Lapkapacitás
(70 g) Vágástípus Vágásméret Adagolónyílás 

szélessége
Hulladékgyűjtő 

tartály

Működési ciklus 
(terhelés/ 

pihentetés)

Megsemmisíthető 
anyagok

Garancia idő
(Gép/vágókés)

A 279285110 P-25S 5 lap Csík 7 mm (DIN P-1) 220 mm 11 L 3/25 perc - 1/1 év

B 279240000 36C 6 lap Konfetti 4 x 40 mm (DIN P-4) 230 mm 12 L 2/20 perc 1/3 év

C 279281001 11C 11 lap Konfetti 4 x 52 mm (DIN P-3) 230 mm 18 L 5/30 perc 1/3 év

D 279250030 M-8C 8 lap Konfetti 4 x 50 mm (DIN P-3) 230 mm 15 L 5/30 perc 2/3 év

E 279281010 21Cs 12 lap Konfetti 4 x 52 mm (DIN P-3) 230 mm 15 L 5/30 perc 2/5 év

F 279285120 60Cs 10 lap Konfetti 4 x 40 mm (DIN P-4) 230 mm 22 L 6/30 perc 2/5 év

 Powershred® P-25S
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 •A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott 
a könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

 Powershred® 36C
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Eseti, alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 • A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott  
a tiszta és könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

 Powershred® M-8C
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 • A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott a tiszta és 
könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

 Powershred® 21Cs
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 •A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott 
a tiszta és könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

 Powershred® 60Cs
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 •A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott  
a tiszta és könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

 Powershred® 11C
 • Ideális iratmegsemmisítő otthonra
 • Személyi alkalmankénti használatra, 1 felhasználó számára
 •A papírkosár könnyen leemelhető tetővel ellátott  
a tiszta és könnyű ürítés érdekében

SZEMÉLYI
HASZNÁLATRA

1 felhasználó

Sure Feed technológia
Erőteljes automata iratmegsemmisítés 

intenzív használatra

SafeSense technológia
Az iratmegsemmisítés azonnal leáll,  
ha az adagolónyílást kézzel megérinti

Accu Feed technológia
Gyors automata iratmegsemmisítés 

közepes használatra

Energy Savings System
A rendszer minimalizálja az 

energiafogyasztást működés közben, 
használat után pedig automatikusan 
alvó üzemmódba kapcsolja a gépet

Jam Guard System
Biztosítja az elakadásmentes működést

Safety Lock
Biztonsági zár, mely megakadályozza  

a véletlen működést a balesetek  
elkerülése érdekében

Auto Reverse
Automatikusan megáll és vissza 

üzemmódba kapcsol elakadás esetén

Silent Shred
Ultracsendes működés,  

minimális zajszint,  
így a gép munka közben  

nem zavarja a környezetet

Smart Lock
A gép tartálya automatikusan 

lezárul, hogy dokumentumai teljes 
biztonságban legyenek  

a megsemmisítés végéig

Sleep Mode
Az energiatakarékos üzemmódnak 
köszönhetően az iratmegsemmisítő  

a használatot követő 2 perc után alvó 
üzemmódba kapcsol

100% Jam Proof
A gép extra motoerejének 

köszönhetően a legproblémásabb 
papírelakadást is megszünteti,  

így biztosítva a tökéletesen gondatlan 
iratmegsemmisítést

Continuous Duty Shredding
Biztosítja, hogy az iratmegsemmisítőt 

folyamatosan használhassa

B C

DEF

A

Iratmegsemmisítő
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Cikkszám Típus Lapkapacitás
(70 g) Vágástípus Vágásméret Adagolónyílás 

szélessége
Hulladékgyűjtő 

tartály

Működési ciklus 
(terhelés/ 

pihentetés)

Megsemmisíthető 
anyagok

Garancia idő
(Gép/vágókés)

A1 279285170 70S 14 lap Csík 5,8 mm (DIN P-2) 230 mm 27 L 10-12/20 perc 2/5 év

A2 279281020 75Cs 12 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 27 L 10-12/20 perc 2/5 év

B 279285180 73Ci 12 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 23 L 10/20 perc 2/5 év

C1 279282010 79Ci 16 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 23 L 20/30 perc 2/5 év

D1 279285190 90S 18 lap Konfetti 5,8 mm (DIN P-2) 230 mm 34 L 25/40 perc 2/5 év

D2 279285100 99Ci 18 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 34 L 30/40 perc 2/5 év

E1 279285200 125i 18 lap Csík 5,8 mm (DIN P-2) 230 mm 53 L 45/45 perc 2/20 év

E2 279285210 125Ci 20 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 53 L Folyamatos 2/20 év

F1 279285220 225i 24 lap Csík 5,8 mm (DIN P-2) 240 mm 60 L Folyamatos 2/20 év

F2 279285230 225Ci 24 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 240 mm 60 L Folyamatos 2/20 év

F3 279285240 225Mi 16 lap Mikro konfetti 2 x 12 mm (DIN P-5) 240 mm 60 L Folyamatos 2/7 év

G1 279285290 325i 24-26 lap Csík 5,8 mm (DIN P-2) 240 mm 83 L Folyamatos 2/20 év

G2 279285295 325Ci 22-24 lap Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 240 mm 83 L Folyamatos 2/20 év

H1 279285265 130C 130 lap 
(manuálisan 8 lap) Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 32 L 10/25 perc 2/5 év

H2 279285267 200C 200 lap 
(manuálisan 10 lap) Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 32 L 12/25 perc 2/7 év

I1 279285270 350C 350 lap 
(manuálisan 12 lap) Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 65 L 45/30 perc 2/20 év

I2 279285280 550C 550 lap 
(manuálisan 14 lap) Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 230 mm 83 L Folyamatos 2/20 év

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

 Powershred® 73Ci
 • Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

1–3 felhasználó

 Powershred® 79Ci
 • Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

 Powershred® 125i  & 125Ci
 • Kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

 Powershred® 90S & 99Ci
 • Kis és otthoni irodába, 3-5 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

99Ci:

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó

 Powershred® 325i & 325Ci
 • Közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

 AutomaxTM 130C & 200C
 • Kis és otthoni irodába 1-3 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

 AutomaxTM 350C & 550C
 • Kis és otthoni irodába 3-5 felhasználó számára (350C)
 • Közepes és nagyirodába 5+ felhasználó számára (550C)
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó

 Powershred® 225i, 225Ci & 225Mi
 • Közepes és nagy irodába, 5+ felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

KÖZEPES ÉS NAGY
IRODÁBA

5+ felhasználó

KÖZEPES ÉS NAGY
IRODÁBA

10+ felhasználó

200C:

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó

KIS ÉS OTTHONI
IRODÁBA

3–5 felhasználó

KÖZEPES ÉS NAGY
IRODÁBA

5+ felhasználó

 Powershred® 70S & 75Cs
 • Kis és otthoni irodába, 1-3 felhasználó számára
 • Kihúzható papírkosár a tiszta és könnyű ürítés érdekében

B

D

C

E F

G H I

A

Iratmegsemmisítő
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FELLOWES

A világ legkitartóbb iratmegsemmisítői egyaránt a legkorszerűbbek is.
Ahhoz, hogy az élvonalban legyen, kitartónak is kell lennie. Ezért a megbízható teljesítményükről híres Fellowes 

iratmegsemmisítők, olyan tulajdonságokkal is rendelkeznek, amelyek könnyebbé, gyorsabbá és sokkal 

hatékonyabbá teszik az iratmegsemmisítést. Ha Ön már a hatékonyságukról ismeri iratmegsemmisítőinket, 

ezentúl abban is bízhat, hogy segítségükkel még jobban fog dolgozni.

OKOSABB.
KITARTÓBB.
JOBB.

SILENT
S H R E D

100% 
JAM PROOF™

Meggátolja a papír elakadását 
és a legproblémásabb 

esetekkel is megbirkózik.

SAFESENSE
TECHNOLOGY™

A gép azonnal leáll, ha keze 
az adagolónyíláshoz ér.

Ultra-csendes működés a közös 
irodai környezetben.

surefeed 
T E C H N O L O G Y ™

Erőteljes automata darálás 
gyakori használat esetére.

www.fellowes.hu A világ legkitartóbb iratmegsemmisítői 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Iratmegsemmisítő

cikkszám típus lapkapacitás 
(A4 / 70 g) vágás típusa felaprított papír 

méret
biztonsági szint 

(DIN)
papíradagoló 

szélessége
papírkosár  
kapacitása

méret 
(mm) súly vágható anyagok papíron 

felül

279162005 22016 4 lap csík 7 mm P-1 220 mm 9 l 310 × 290 × 160 1,3 kg papír

279162000 22017 5 lap konfetti 4 x 40 mm P-4 220 mm 12 l 355 × 310 × 150 3,7 kg papír

279050000 22022 7 lap konfetti 4 × 30 mm P-4 220 mm 14 l 395 × 310 × 170 3,8 kg papír, kártya, 
tűzőkapocs

279161000 22084 8 lap konfetti 4 x 45 mm P-3 226 mm 25 l 420 × 345 × 250 6,3 kg papír, CD, DVD, kártya, 
tűzőkapocs

279161010 22092 10 lap konfetti 4 × 35 mm P-4 218 mm 12 l 425 × 320 × 195 6,5 kg papír, CD, DVD, kártya, 
tűzőkapocs

279140000 22114 10 lap konfetti 4 × 36 mm P-3 230 mm 28 l 570 × 375 × 280 11,7 kg papír, CD, DVD, kártya, 
tűzőkapocs

DAHLE iratmegsemmisítők

DAHLE 22016

Iratmegsemmisítő otthoni használatra, aprítási mé-
ret 7 mm (csík), vágókapacitás 4 lap, kosár űrtartalma 
9 liter, automata indítás/leállás funkció. 

DAHLE 22114

Dahle 22114 iratmegsemmisítő, 10 lap vágókapaci-
tás, 4,8–48 mm aprítási méret, P-3 biztonsági foko-
zat. CD, DVD,  KÁRTYA megsemmisítés.

DAHLE 22017

Személyi iratmegsemmisítő kis irodák és az otthoni 
igények kiszolgálására. A gép bekapcsolása után 
amint papírt helyezünk bele, a beépített elektroni-
kus érzékelő elindítja a gépet, ami addig működik, 
míg le nem darálta a beletett anyagot. A papírt csí-
kokra vágja, amit a hulladéktárolóba enged.

DAHLE 22022

Személyi iratmegsemmisítő egyéni vállalkozások 
igényeinek kiszolgálására. Amint papírt helyezünk 
bele, a beépített elektronikus érzékelő elindítja a gé-
pet, ami addig működik, míg le nem darálta a bele-
tett anyagot. Így a gép egész nap bekapcsolva lehet, 
csak akkor fogyaszt áramot, ha működik.

DAHLE 22084

Univerzális, gazdaságos iratmegsemmisítő. Három 
az egyben. Külön vágónyílás a papír, külön a CD/
DVD lemez és külön a bankkártya megsemmisítésé-
re. Szelektív hulladékgyűjtő tartályával ideális irodai 
kiegészítője a biztonságos adatkezelésnek. Vágható 
mennyiség: 8 lap, vágási szélesség: 226 mm

DAHLE 22092

Dahle 22092 iratmegsemmisítő, 10 lap vágókapaci-
tás, 4,5–35 mm aprítási méret, P-4 biztonsági foko-
zat. CD, DVD,  KÁRTYA megsemmisítés.

A

b

C

D

E

F

A

D

B

E

C

F
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Hőkötőgép, 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;  „Heat Shield” technológia: automatikusan záródó biz-
tonsági lemez, ami megakadályozza a fűtőtesttel való közvetlen érintkezést; „Sleep 
Mode” energiatakarékos üzemmód: automatikusan kikapcsol, ha néhány percig nem 
használják; LED-ekkel ellátott kezelőfelület, ha a dokumentum elkészült, fény- és 
hangjelzést ad; „ThermoSense” funckió: a fólia vastagságától függően automatiku-
san szabályozza a hőkötéshez szükséges hőt (csak Helios 60)

FELLOWES Helios hőkötőgépekA

cikkszám előlap hátlap lapkapacitás gerincvastagság
278740300 víztiszta fényes 11-32 lap 3 mm
278740310 víztiszta fényes 33-45 lap 4 mm
278740320 víztiszta fényes 46-60 lap 6 mm

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

FELLOWES Standard hőkötő borítókb

cikkszám típus kötészeti kapacitás lyukasztási kapacitás méret
279650000 kézi 160 lap 9 lap

Ideális kis irodák mindennapi használatára. Max. 160 db lap spirálozásához (max. spi-
rálméret: 19 mm). Kis erőkifejtést igénylő kézi lyukasztás, lyukasztási kapacitás: 9 lap 
(80 g-os). Quickstep jelölőrendszer a hibamentes és gyors spirálozás érdekében. Teljes 
szélességű kar és egyedülálló, lyukasztást illesztő jelölések a megerőltetés nélküli és 
mindig pontos lyukasztás érdekében. 2 év garancia.

GBC CombBind® CW100 spirálozógépC

cikkszám típus kötészeti kapacitás lyukasztási kapacitás méret
450044754 kézi 330 lap 20 lap

Ideális közepes méretű irodák mindennapi használatára. Max. 330 db lap spirálozá-
sához (max. spirálméret: 38 mm). Kis erőkifejtést igényló kézi lyukasztás, lyukasztási 
kapacitás: 20 lap (80 g-os). Quickstep jelölőrendszer a hibamentes és gyors spirálozás 
érdekében. Teljes szélességű kar és egyedülálló, lyukasztást illesztő jelölések a meg-
erőltetés nélküli és mindig pontos lyukasztás érdekében. 2 év garancia.

GBC CombBind® C200 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 spirálátmérő: 14  mm. 
Maximális fűzési kapacitás: 120 lap (80 g/m2). Állítható lapméret: A/4-es, A/5-ös.

SAX 888 spirálozógépE

30Helios

60Helios

60Helios

Csomagár 100 db
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Spirálozógép

cikkszám modell típus kötészeti 
kapacitás

lyukasztási 
kapacitás

maximális 
spirálméret

279450100 Starlet 2+ manuális 120 lap 10 lap 16 mm
279450200 Star+ manuális 150 lap 12 lap 19 mm

Otthoni, személyi (Starlet 2+), illetve kisirodai (Star+) használatra ajánlott 
spirálozógépek műanyag spirálkötéshez; kompakt méret; dokumentumvastagság 
és spirálméret kiválasztó sín; a vízszintes (Starlet 2+), illetve függőleges (Star+) doku-
mentumbetöltés állítható lapszéligazítóval biztosítják az egyenes vonalú lyukasztást;  
2 év garancia.

FELLOWES Starlet 2+ / Star+ spirálozógépek A

cikkszám modell típus kötészeti 
kapacitás

lyukasztási 
kapacitás

maximális 
spirálméret

279450300 Pulsar+ manuális 300 lap 17 lap 38 mm
279450400 Pulsar-E 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+ / Pulsar-E spirálozógépek b

cikkszám modell típus kötészeti 
kapacitás

lyukasztási 
kapacitás

maximális 
spirálméret

279440000 Galaxy manuális 500 lap 25 lap 50 mm

Nagy mennyiségű dokumentum műanyag spirálozására kifejlesztett spirálozógép, 
folyamatos, nagyirodai használatra. A könnyű és pontos, függőleges dokumentumbe-
töltés, állítható lapszéligazítóval, biztosítja az egyenes vonalú lyukasztást. Teljes szé-
lességében átfogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges 
erőkifejtést, állítható margóméret. „Satellite SYSTEM®”: kiemelhető spirálozó egység, 
mely segítségével egyszerre többen is dolgozhatnak, így a munkavégzésre fordított 
idő akár a felére csökkenthető. Dokumentumvastagság és spirálméret kiválasztó sín, 
dokumentum- és spiráltároló fiók. Telítettség esetén a hulladéktároló tartály auto-
matikusan kinyílik, elkerülve az elakadást. 20 dokumentum spirálozásához elegendő 
kezdőcsomag. 2 év garancia.

FELLOWES Galaxy spirálozógép C

cikkszám modell típus kötészeti 
kapacitás

lyukasztási 
kapacitás

maximális 
spirálméret

279470000 Quasar Wire manuális 130 lap 15 lap 14 mm

Közepes irodai használatra ajánlott spirálozógép fém spirálkötéshez; dokumentum-
vastagság és spirálméret kiválasztó sín; a függőleges dokumentumbetöltés és az 
állítható lapszéligazító egyenes vonalú lyukasztást biztosít; teljes szélességében át-
fogó, két oldalt rögzített lyukasztókar, mely minimalizálja a szükséges erőkifejtést és 
balkezesek számára is kényelmes használatot biztosít; 20 dokumentum spirálozására 
alkalmas kezdőcsomaggal; 2 év garancia.

FELLOWES Quasar Wire fém spirálozógép D

KISIRODAI
HASZNÁLATRA

MŰANYAG
SPIRÁLKÖTÉS
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Műanyag fűzőspirál, fém fűzőspirál, előlap spirálozáshoz, hátlap spirálozáshoz, iratsín

fehér fekete kék méret kapacitás db/csom.
068060090 068060013 068060000 6 mm 20 100
068080090 068080013 068080000 8 mm 40 100
068100090 068100013 068100000 10 mm 55 100
068120090 068120013 068120000 12 mm 80 100
068140090 068140013 068140000 14 mm 100 100
068170090 068170013 068170000 16 mm 120 100
068200090 068200013 068200000 19 mm 150 100
068220090 068220013 068220000 22 mm 180 50
068250090 068250013 068250000 25 mm 210 50
068260090 068260013 068260000 28 mm 245 50
068270090 068270013 068270000 32 mm 280 50
068280090 068280013 068280000 38 mm 340 50
068290090 068290013 068290000 45 mm 410 50
068300090 068300013 068300000 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 utánfűzhetőek.

Műanyag fűzőspirálokA

cikkszám megnevezés vastagság szín db/csom.
068650087 előlap spirálozáshoz 180 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 spirálozáshoz, A/4C

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 fűzőspirálokb

250 g 
fényes

230 g 
bőrhatású

250 g 
bőrhatású szín db/csom.

068730090 068750090 068760090 fehér 100
068720013 068750013 068760013 fekete 100

- 068750024 068760020 piros 100
- 068750040 - zöld 100

068720070 068750070 068760070 sárga 100
068720000 068750000 068760008 kék 100

- - 068760057 elefántcsont

Spirálozáshoz , iratsínes tároláshoz kiválóan alkalmas, fényes és bőrhatású felülettel 
kapható

Hátlapok spirálozáshoz, A/4D

kék fekete fehér méret kapacítás
069230200 069230213 069230290 6 mm 1-60 lap
069230300 069230313 069230390 10 mm 1-80 lap
069230400 069230413 069230490 14 mm 1-130 lap

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

MAS iratsínekE

Csomagár

100 db100
db

100
db

100 db
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Laminálógép, lamináló fólia

cikkszám típus laminálási 
szélesség

bemelege-
dési idő

hőmérsékleti 
beállítás

laminálható 
fóliavastagság

laminálási 
sebesség

278060010 A/4 230 mm 6 perc fix 1 80 μ 30 cm/perc
278060020 A/3 320 mm 6 perc fix 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; 
a kis méret könnyű tárolást biztosít; könnyen tisztítható külső borítás; 1 év garancia.

FELLOWES Lunar laminálógépek A

cikkszám típus laminálási 
szélesség

bemelege-
dési idő

hőmérsékleti 
beállítás

laminálható 
fóliavastagság

laminálási 
sebesség

278060011 A/4 240 mm 4 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc
278060012 A/4 240 mm 4 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc
278060021 A/3 320 mm 4 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc
278060022 A/3 320 mm 4 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc

Személyi laminálógép otthonra, eseti/alkalmankénti használatra. Laminálható 
fóliavastagság: 80–125 mikronos meleglaminálófóliák. „Jam Free” technológia: 
a laminálógép 100% elakadásmentes, amennyiben Fellowes lamináló fóliát használ. 
Laminálási szélesség: 240 mm (A/4), 320 mm (A/3). Hengerek száma: 2 db. bemelege-
dési idő: 4 perc. Fényjelzést bocsát ki, ha a laminálógép használatra kész. Laminálási 
sebesség: 30 cm/perc. 1 év garancia

FELLOWES Lunar + laminálógépek b

cikkszám típus laminálási 
szélesség

bemelege-
dési idő

hőmérsékleti 
beállítás

laminálható 
fóliavastagság

laminálási 
sebesség

278060000 A/4 235 mm 1 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc
278060001 A/3 320 mm 1 perc 3 80-125 μ 30 cm/perc

Kis- és otthoni irodai használatra ajánlott laminálógépek; hang- és fényjelzés, ha 
a laminálógép használatra kész; „100% JamFree” technológia: megakadályozza 
a lapok elakadását; „HeatGuard” technológia: duplafalú szigetelés a hőmérséklet 
jobb megtartása érdekében, így a gép külső felülete nem melegszik át; kezdőcso-
mag 10 dokumentum számára;  2 év garancia 

FELLOWES Saturn 3i laminálógépek C

cikkszám méret vastagság 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 fólia D

cikkszám típus méret vastagság db/csomag
278620190 STANDARD A/3 125 µ 100
278620200 STANDARD A/3 175 µ 100
278620140 STANDARD A/4 125 µ 100
278620160 STANDARD A/4 250 µ 100
278620120 STANDARD A/4 80 µ 100
278620110 STANDARD A/5 125 µ 100
278620100 STANDARD 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 meleglamináló fóliák E

100 db

100 dbCsomagár

Csomagár

1
csomag
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Laminálógép

Leitz iLAM – 
TÖKÉLETES LAMINÁLÁS 
AKÁRHONNAN NÉZZÜK 
LEITZ iLAM touch 2 laminálógépek* 
Új standardot állít a laminálás terén. A kiemelkedő sebességnek  
köszönhetően ideális hosszútávú, professzionális használatra.  
Egyetlen gombnyomás és kezdődhet a laminálás.
• Intelligens szenzoros technológia – a laminálás nem igényel semmilyen beállítást

• Alacsony energiafelhasználás, automatikus kikapcsolás, ha 30 percig nem használják

• Egyedülálló, kihajtható tálcák az egyenletes, kiváló minőségű eredmény és 

helytakarékos tárolás érdekében

• Elakadásmentes működés automatikus visszapörgető funkcióval

• 1 A4 oldalt kb. 25 mp alatt, az iLAM Touch Turbo Pro 15 mp alatt laminál le

• LED lámpa jelzi, ha készen áll a laminálására

• Mindössze 1 perc melegedési idő

Megnevezés             Cikkszám
iLAM touch 2 A3           277930021

iLAM touch 2 Turbo A3            277930022

1 perc  
melegedési idő

*A4, 80 mikron

6 x

max. 

250
mikron

20 
sec*

1 perc  
melegedési idő

*A4, 80 mikron

max. 

250
mikron

25 
sec*

6 x

*Elérhető 2017. szeptembertől
**Szabadalomra bejelentve 2016-ban 

Easy  Feed

Helyezd a nyitott         
fóliát a tálcára!

Lamináld le  
a dokumentumot!

Igazítsd a 
dokumentumot 
a fóliára  
a vezetősínek 
segítségével!

Hajtsd le  
a vezetősíneket!

Szabadalommal védett 
fóliabetöltő rendszer**

iLAM Touch Turbo Pro A3          277930023 
                                        

*A4, 80 mikron

6 x

max. 

250
mikron

15 
sec* Easy  Feed

A

C

B

Easy  Feed

1 perc  
melegedési idő

B

C

A

www.leitz.com
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Laminálógép

Keresd a WOW 
termékcsalád többi 
termékét a 39., 112, 
143. és 148. oldalon!

LEITZ iLAM Home Office laminálógépek
Stílusos WOW színekben. Az első laminálógép otthoni 
irodai használatra, melyben a kiváló minőség tetszetős 
külsővel párosul.
• 80–125 mikronos fóliához
• 1 A4 oldalt kb. 60 mp alatt laminál le
• Fény- és hangjelzés, ha a gép készen áll a használatra

LEITZ iLAM Office laminálógépek
Megbízható működés; elegáns, stílusos  
formatervezés. Ideális professzionális 
lamináláshoz. 1 perc alatt használatra kész.
• Alacsony energiafelhasználás, automatikus kikapcsolás, 

ha 30 percig nem használják
• 1 A4 oldalt kb. 45 mp alatt, az iLAM Office Pro                        

40 mp alatt laminál le
• Fény- és hangjelzés, ha a gép készen áll  

a használatra

Megnevezés   Cikkszám

iLAM Office A4   277930013

iLAM Office A3   277930018

max. 

125
mikron

45 
sec*

* A4, 80 mikron

2 x

iLAM Office Pro A3  277930012

Megnevezés  Szín Cikkszám

iLAM Home Office A4  rózsaszín 277930014

iLAM Home Office A4  kék 277930015

iLAM Home Office A4 zöld 277930016

iLAM Home Office A4 szürke 277930017

iLAM Home Office A3 szürke 277930020

2 x

max. 

125
mikron

60 
sec*

* A4, 80 mikron

3 perc 
melegedési idő

Vastagság Méret Cs.e. Cikkszám

UDT technológiával

8080 A4 100 db 278620120100100 A4 100 db 278620130

125125 A4 100 db 278620140

175175 A4 100 db 278620150

250250 A4 100 db 278620160

8080 A3 100 db 278620170100100 A3 100 db 278620180

125125 A3 100 db 278620190

175175 A3 100 db 278620200

250250 A3   25 db 278620210

8080 A5 100 db 278620100

125125 A5 100 db 278620110

LEITZ iLAM UDT meleglamináló-fóliák
• Az UDT laminálófóliákkal garantált a mindig tökéletes eredmény
• Megelőzi a helytelen behelyezésből adódó fóliaelakadást, így óvja a dokumentumot
• UDT nyilak jelzik a helyes laminálási irányt, melyek a laminálást követően eltűnnek

1 perc 
melegedési idő

Vastagság Méret Cs. e. Cikkszám

125125 A4, gyors* 100 db 278611001

125125 A6 100 db 278611002

125125 A7 100 db 278611003

125125 54 x 86 mm 100 db 278611004

125125 95 x 65 mm 100 db 278611000

* A hosszabbik oldalon zárt a gyorsabb 
laminálásért. Csak A3 laminálógépekhez. 

1 perc 
melegedési idő

max. 

175
mikron

40 
sec*

* A4, 80 mikron

4 x
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Zsebszámológép, asztali számológép, tudományos számológép

cikkszám jellemzők

271500100
8 számjegyű kijelzős számológép, készülék mérete 103x67x10 mm. 
Kompakt modell, amely széles körű használatra alkalmas. Népszerű 
a diákok körében. Műanyag védő tokkal rendelkezik.

OPTIMA 75519 zsebszámológépA

cikkszám jellemzők

271500150
o75507: Asztali számológép, 10 számjegyű kijelzővel, készülék mé-
retei: 134x107x34 mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egy-
aránt alkalmas.

271500160
o75508: Asztali számológép, 8 számjegyű kijelzővel, készülék mé-
retei: 134x107x34 mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egy-
aránt alkalmas.

OPTIMA O75507, O75508 számológép b

1 db

aa

1 db

aa

cikkszám jellemzők

271500170
o75521: Asztali számológép, 12 számjegyű kijelzővel, készülék mé-
retei: 174x108x27  mm. Irodai, iskolai és általános felhasználásra egy-
aránt alkalmas.

271500171

o75514: Robosztus asztali számológép, 12 számjegyű kijelzővel, 
mely garantálja a maximális megbízhatóságot, még kedvezőtlen kö-
rülmények között is. Vízálló és porálló. Minden időjárási körülmények 
között működik, nagyon praktikus a használata állómunka végzése 
közben is a döntött kijelzője miatt. Ajánljuk pénztárosoknak, eladók-
nak, diákoknak, me ne dzse reknek, általános irodai és otthoni haszná-
latra. Szabványos billen tyűzet kiosztással rendelkezik.

OPTIMA Asztali számológépC

1 db

aa

cikkszám jellemzők

271500200

o75523: Tudományos számológép 8 + 2 számjegy, készülék mérete: 
135x76x16 mm. 56 funkcióval, automatikus kikapcsolással rendelkező 
számológép. Praktikus műanyag tokban, gumi burkolattal. Mérnö-
köknek, diákoknak és általános felhasználásra is alkalmas.

OPTIMA 75523 tudományos számológépE

sin cos
hyp x2

56

cikkszám jellemzők

271500172

o75525: Óriás méretű, könyvelési számológép műanyag házban, 12 
számjegyű LCD kijelzővel. A számológép optimális funkciókkal ren-
delkezik: alapvető matematikai műveletek, kamatszámítás, négyzet-
gyök, közbenső eredmények memorizálása. A kényelmes billentyű-
zet kettős nulla beviteli gombbal is fel van szerelve. A számológép 
áramellátása automatikusan kikapcsol 5 perces inaktivitás után.

271500173

o75531: Exkluzív, 12 számjegyű, asztali számológép nagyméretű 
billentyűkkel és kijelzővel rendelkezik. A műanyag ház egy csúszkás 
mechanizmussal van ellátva, amely lehetővé teszi a kijelző szögének 
megfelelő beállítását, a dönthető kijelző miatt nagyon praktikus a 
használata állómunka végzése közben is . Ajánljuk  könyvelőknek, 
pénztárosoknak, eladóknak, diákoknak, menedzsereknek, általános 
irodai és otthoni használatra. Szabványos billentyűzetkiosztással 
rendelkezik.

OPTIMA Asztali számológépD

1 db

aa

+
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Zsebszámológép, asztali számológép

cikkszám jellemzők

272020000 Hl-815/l: 8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, négyzetgyök, áramforrás:  
ceruzaelem, fekete kivitel

272050000 Hl-820/lv: 8 számjegyű, NAGY KIJELZŐ, négyzetgyök, áramforrás: 
ceruzaelem, fekete kivitel

CASIO zsebszámológép A

cikkszám jellemzők

272324000 12 számjegyű, NAGY enyhén döntött kijelző, ÁFA számítás, valuta-
átváltás, elem+napelem, utolsó szám javítása, gyökvonás, %, 00, +/-

CASIO MS-20NC asztali számológép b

cikkszám jellemzők

272250000 8 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valuta átváltás, 
%, +/-, elem+napelem

272280000 10 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valuta-
átváltás, %, +/-, elem+napelem

272260000 12 számjegyű, NAGY, DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA-számítás, valuta-
átváltás, %, +/-, elem+napelem

CASIO MS-8, 10, 20 BS asztali számológép C

cikkszám jellemzők

272290000 10 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, bekerülési ár / 
eladási ár / árrés számítás, „00”, %, +/-, elem+napelem, fémház

272270000 12 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, bekerülési ár / 
eladási ár / árrés számítás, „00", %, +/-, elem+napelem, fémház

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

cikkszám jellemzők

272300000
12 számjegyű, NAGY DÖNTÖTT KIJELZŐ, ÁFA számítás, utolsó 150 
művelet ellenőrzése és javítása, utolsó szám javítása, „00”, %, +/-, 
elem+napelem

CASIO MJ-120D asztali számológép E

1 db

aa

1 db

lr54

1 db

lr54

1 db

lr54

1 db

cr-2032
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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 biztosító 
kijelző, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisztika, táblázatok, 
műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, áramforrás: mini ce-
ruzaelem

CASIO FX-82ES Plus tudományos számológépb

cikkszám jellemzők

272350000

12 számjegyű, elem+hálózat, LCD kijelző, 2 sor/mp nyomtatási se-
besség, ÁFA számítás, valutaátváltás, haszonkulcs %, árrés számolás, 
kerekítés, 00, 150 lépés ellenőrzése, idő és dátum bélyegző, utólagos 
nyomtatás lehetősége (150 lépésig), újranyomtatás lehetősége (150 
lépés), algebrai logika

CASIO HR 8 RCE asztali, szalagos számológépE

cikkszám jellemzők

272390000

12 számjegyű, digitron kijelző, hálózati áramforrás, 2 színű nyomtató, 
3 sor/mp nyomtatási sebesség, részösszeg / összeg, görgetett vég-
összeg, árrés, utolsó számjegy törlés, tételszámolás, időszámolás, 
ÁFA-számítás.

CASIO FR-2650T asztali, szalagos számológépF

cikkszám jellemzők

272160000 fX-220 plus: 181 funkció, 10 (+2) számjegy, S-VPAM, kétsoros kijelző, 
törtszámítás, koordináta transzformáció, kemény tok, ceruzaelem

272180000

fX-570es plus: 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-, differenciálszámítás, megoldó funkció, 
számrendszerek közötti átváltás, kemény tok, áramforrás: gombelem

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

sin cos
hyp x2

240

sin cos
hyp x2

252

sin cos
hyp x2

181

sin cos
hyp x2

417

1 db

aa

1 db

aaa

1 db

Gombelem

4 db

aa

festék-
HenGer

GR.
744

festék-
HenGer

GR.
744

cikkszám jellemzők
MAGYAR menürendszer, itthon használt formátumok, új, nagyfelbon-
tású kijelző, ClassWiz széria, ikon menü, az eredmény megnézhető 
okostelefonon/tableten QR kód segítségével - grafikont is rajzol, termé-
szetes algebrai bevitelt biztosító kijelző,

272220100
fX 82 ce X: 379 funkció, törtszámítás, koordináta transzformáció, statisz-
tika, táblázatok, műveletenkénti ellenőrzés és javítás, kemény tok, mini 
ceruzaelem

272221100

fX 991 ce X: 668 funkció, 9 memória, törtszámítás, koordináta transzfor-
máció, statisztika, komplex számok, mátrixok, vektorok, logikai művele-
tek, mérnöki szimbólumok, egyenletszámítás, műveletenkénti ellenőrzés 
és javítás, integrál-, differenciálszámítás, megoldó funkció, számrendsze-
rek, kemény tok, elem+napelem, gombelem

CASIO FX 82 CE X, FX 991 CE X tudományos számológépD

sin cos
hyp x2

379

sin cos
hyp x2

668
1 db

aaa

1 db

1 db

aaa
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Zsebszámológép, asztali számológép

cikkszám jellemzők

272780100 sec 263/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalék-
számítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.

272720940 sec 255/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalék-
számítás, négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.

SENCOR zsebszámológép A

cikkszám jellemzők

272780120 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalékszámítás, 
négyzetgyök funkció, áramforrás: elem+napelem.

SENCOR SEC 295/8 zsebszámológép b

cikkszám jellemzők

272721120 sec 377/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, száza-
lékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramforrás: elem+napelem. 

272721140 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 C

cikkszám jellemzők

272721050
sec 367/12: 12 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, ÁFA 
kulcs funkció, százalékszámítás, ezres helyiérték elválasztó, áramfor-
rás: elem+napelem.

272720950
sec 320/8: 8 számjegyű kijelző, 3-kulcsos memória funkció, százalék-
számítás, ezres helyiérték elválasztó, +/-, áramforrás: elem+napelem. 
Méret: 143x102x29 mm. Súly: 100 g.

SENCOR asztali számológép D

1 db

aaa

1 db

aaa

1 db

aa

1 db

aa
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Tudományos számológép

cikkszám jellemzők

272710110

sec 183: 240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismét-
lés funkció, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítások, permu-
táció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, exponenciális kijelzés, 
hibajavítás.

272710120
sec 185: 139 matematikai művelet, műveletek törtszámokkal, sta-
tisztikai számítások, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funk-
ciók, exponenciális kijelzés.

SENCOR tudományos számológépb

cikkszám szín jellemzők

272710140 KÉK 240 matematikai művelet, 2 soros kijelző, többszörös ismét-
lés funkció, műveletek törtszámokkal, statisztikai számítá-
sok, permutáció, kombináció, hiperbola, inverz funkciók, 
exponenciális kijelzés, hibajavítás.272710145 ZÖLD

SENCOR SEC 150 tudományos számológépC

cikkszám jellemzők

272710100 sec 180: 56 funkció, számrendszerek közötti átváltás, statisztikai 
számítás,  hiperbolikus függvények, exponenciális kijelző, memória.

272690000
sec 133: 139 funkció, számolás törtekkel, permutáció, kombináció, 
statisztikai számítás, számolás dátummal, hiperbolikus függvény, ex-
ponenciális kijelző, memória, kemény csúszótok.

SENCOR tudományos számológépD

2 db

lr44

2 db

lr1130

sin cos
hyp x2

240

sin cos
hyp x2

56

cikkszám keret szín jellemzők

272711000 kék
56 matematikai művelet, műveletek 2-es, 8-as és 16-os 
számrendszerben, statisztikai számítások, hiperbola, 
inverz funkciók, exponenciális kijelzés

272711001 zöld

SENCOR SEC 105 tudományos számológépA

2 db

lr44
sin cos
hyp x2

56

1 db

lr44

sin cos
hyp x2

139

sin cos
hyp x2

139

sin cos
hyp x2

240

2 db

aaa

1 db

lr43


