
 
A3 laminator i slimmad design med en uppvärmningstid på endast 1 minut. Lämplig för
80-125 mikron.

Funktioner
Problemfri laminering med utmärkta resultat, inga komplicerade inställningar

Snabb uppvärmning gör denna maskin idealisk för laminering av små volymer

Snygg design som passar i alla moderna kontor - tar liten plats vid förvaring när den inte används

Låg energiförbrukning - automatisk avstängning efter 30 min till standby läge

För 80 till 125 mikron

Det tar cirka 45 sekunder att laminera ett A4 ark med 80 mikrons laminat.

LED lampor och ljudsignal signalerar när maskinen är klar att använda

Startpaket med laminat medföljer

2 års garanti, GS / TUV / CE certifierad

Rekommenderas för användning med UDT laminatfickor

Specifikationer

Artikelnummer 72530084

Färg Silver

Material ABS plast

Storlek 128 x 76 x 465

Arbetssätt 2 valsar, ingen bärare, temperaturkontrollerad

Värmesystem 2 från utsidan uppvärmda valsar

Effekt 375 W

Påstjocklek 80(75)-125 mikron

Garanti 2 år

För foton ja

Uppvärminingstid 1 min

Strömförsörjning 220/240 V AC

Temperatur max. 122° för 80; max 130° för 125u

Max. lamineringstjocklek 0.6 mm

Max. lamineringsvidd 320 mm

Släppmekanism Manuell valsfrigörare

Ca. laminering tid (A4) 45 sec (A4 80 microns)

Fart max. 400 mm/min; fast

Användningsområde A3 format

Vikt 1,74

Förpackningsenhet 1

Lägsta orderkvantitet 2

Antal per förpackning 2
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