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NISZCZARKI

GILOTYNY, TRYMERY

KALKULATORY

DRUKARKI  URZĄDZENIA WIE O UNKCYJNE

DRUKARKI ETYKIET

TESTERY ANKNOT W

INNE URZĄDZENIA

OPAKOWANIE ZBIORCZE
– opisuje jak pakowane są produkty

NOWOŚĆ  
– produkty niedawno wprowadzone  
na rynek 

PRODUKT  
EKOLOGICZNY     
– produkty wytworzone  ze szczególną 
dbałością o ekologię 

NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO 
CENY  
– wskazuje produkty, których zakup  
wydaje się być wyjątkowo korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE  
(w odniesieniu gł. do urządzeń) to pro-
dukty, które są sprowadzane specjalnie 
na zamówienie, a  czas realizacji zamó-
wienia może przekroczyć 72 godziny
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C niszczarki

 �Kompaktowa niszczarka do użytku w małym biurze i w domu.
 �Posiada funkcję automatycznego start/stop oraz rewers.
 �Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu głowicy z kosza na ścinki.
 �Praktyczny wskaźnik zapełnienia kosza przez okienko podglądu.
 �Nie pobiera prądu podczas „czuwania“.
 �Górna część demontowalna.
 �Wymiary (Wys. x Szer. X Gł. ): 395 x 310 x 170.
 �Wlot (mm): 220.
 �Cięte kartki 70g: 8.
 �Cięte kartki 80g: 7.
 �Wym. ścinki (mm): 4x30.
 �Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-4|T-4|E-3.
 �Kosz (l): 14. 
 �Karty plastikowe: tak.
 �Zszywki/Spinacze: tak.
 �Prędkość (m/min): 3.
 �Głośność (dB): 59.
 �Moc (W): 330.
 �Waga (kg): 3,8.

Niszczarka 
PaperSafe 22022 Dahle

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Niszczarka PaperSafe 22022, ścinki 4x30mm, szerokość wejścia 
220 mm 22022-11102 C03002G

Najmniejsza w ofercie niszczarka osobista tnąca w systemie paskowym. Świetnie nadaje się do 
małych biur i do użytku domowego.

 �Szerokość wejścia: 217 mm.
 �Wielkość ścinka: 7 mm (w systemie paskowym).
 �Jednorazowo niszczy kartek: 5 (80 g/m²).
 �Poziom bezpieczeństwa: P-1.
 �Automatyczny „start/stop”.
 �Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
 �Rewers.
 �Pojemność kosza: 9 l .

Niszczarka osobista 
OPUS CS 2105

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka osobista OPUS CS 2105 C03001F 1

Atrakcyjna cenowo niszczarka przybiurkowa 
tnąca w systemie paskowo-odcinkowym. 
Cechuje ją cichy i mocny silnik oraz zerowe 
zużycie energii w trybie AutoEco. Dodatkowym 
atutem jest elegancki wygląd oraz kosz z oknem 
pokazującym poziom napełnienia. Przy próbie 
zdjęcia głowicy tnącej system automatycznie 
zatrzyma pracę niszczarki.

 �Szerokość wejścia : 220 mm.
 �Wielkość ścinka : 4 x 40 mm (cross-cut).
 �Jednorazowo niszczy kartek : 6 (70 g/m²).
 �Poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1.
 �Automatyczny „start/stop”.
 �Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
 �Odporna na zszywki biurowe.
 �Rewers.
 �Tryb AutoEco (zerowy pobór prądu w trybie 
bezczynności).
 �Pojemność kosza: 16 l.

Niszczarka osobista 
SHREDCAT by IDEAL 8220

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka osobista SHREDCAT by IDEAL 8220 CC 4x40 mm C03001G 1

Niszczarka przybiurkowa, dedykowana do 
użytku osobistego, tnąca w systemie pasko-
wo-odcinkowym (4 stopień tajności 
według normy DIN 66399). Atutem jest kosz 
na ścinki, wysuwany z obudowy, z oknem 
pokazującym aktualny poziom napełnienia. 
Przy próbie wysunięcia kosza - system auto-
matycznie zatrzyma pracę niszczarki.

 �szerokość wejścia:  220 mm.
 �wielkość ścinka : 4 x 40 mm (cc).
 � jednorazowo niszczy : 8 kartek o grama-
turze 70 g/m².
 �poziom bezpieczeństwa: P-4 | F-1.
 �automatyczny „start/stop”.
 �bezgłośny silnik indukcyjny.
 �elektroniczny czujnik przepełnienia kosza.
 �Kółka.
 �ZEROWY POBÓR PRĄDU w trybie 
czuwania.
 �pojemność kosza: 18 l.

Niszczarka osobista 
SHREDCAT by IDEAL 8260 CC

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka osobista SHREDCAT by IDEAL 8260 CC C03008F 1



www.globalbiuro.com

31

URZĄDZENIA BIUROWE Cniszczarki

Nowoczesna niszczarka tnąca w systemie paskowo-
-odcinkowym (cross-cut). Dedykowana do użytku w 
2-3 osobowych biurach. Przeznaczona do niszczenia 
dokumentów poufnych i tajnych.

 �Szerokość wejścia:  
220 mm / 122 mm.
 �Wielkość ścinka : 2 x 12 mm.
 �Maks. ilość niszczonych kartek: 8 (80 g/m²) /  
1 płyta CD / 1 karta kredytowa.
 �Poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-5 | Ex-4 | O-2.
 �Automatyczny „start/stop” - fotokomórka.
 �Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
 �Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe.
 �Rewers.
 �Dioda sygnalizująca przegrzanie urządzenia.
 �Osobny pojemnik na zniszczone płyty CD/DVD.
 �Pojemność kosza: 22 l.

Niszczarka biznesowa 
OPUS CS 2208 CD

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka OPUS CS 2208 CD CS2208CD C03002E 1

Niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcin-
kowym (4 stopień tajności według normy DIN 
66399). Posiada osobną szczelinę do niszczenia 
płyt CD lub kart kredytowych. Wygodne  
w użytkowaniu - wysuwany z obudowy kosz na 
ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte 
płyty CD oraz diody monitorujące aktualny tryb 
pracy.  
Przeznaczona dla grupy 2-4 użytkowników.    

 �Szerokość wejścia:   
225 mm / 122 mm.
 �Wielkość ścinka: 4 x 38 mm (cc).
 �Jednorazowo niszczy:  
15 (75 g/m²) / 1 CD / 1 karta kredytowa.
 �Cichy i energooszczędny indukcyjny silnik.
 �Poziom bezpieczeństwa:  
P-4 | Tx-1 | Ex-2.
 �Automatyczny „start/stop”  
(fotokomórka).
 �Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
 �Odporna na zszywki biurowe.
 �Rewers.
 �ZEROWY POBÓR PRĄDU w trybie czuwania.
 �Pojemność kosza: 28 l.

Niszczarka biznesowa 
OPUS TS 2215 CD

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka biznesowa OPUS TS 2215 CD C03004F 1

Niszczarka przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych (5 stopień tajności według nor-
my DIN 66399). Posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych. Wygodny 
w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz 
diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona do biur a średniej wielkości –  
1 do 4 użytkowników. 

 �Szerokość wejścia:  225 mm / 122 mm.
 �Wielkość ścinka: 3 x 9 mm.
 �Niszczy jednorazowo : 10 (kartek 80 g/m2.
 �Poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-1 | Ex-2.
 �ZEROWY POBÓR PRĄDU w trybie STAND-BY (czuwania)!!!
 �Automatyczny „start/stop” (fotokomórka).
 �Niszczą karty kredytowe oraz płyty CD/DVD.
 �Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem.
 �Odporna na zszywki i małe spinacze biurowe.
 �Rewers.
 �Kółka.
 �Pojemność kosza: 28 l.

Niszczarki biurowe 
OPUS TS 2210 CD

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka biznesowa OPUS TS 2210 CD C03005F 1

Niszczarki biurowe 
IDEAL seria 2445

Nowoczesne, energooszczędne (ESM) niszczarki biznesowe z szafką z płyty meblowej, z 
otwieranymi drzwiczkami. Wyposażone w najnowocześniejszy system bezpieczeństwa-SAFETY 
PROTECTION SYSTEM oraz podświetlany i ergonomiczny panel sterowania-EASY_SWITCH. 
Rekomendowane do średnich biur – 3-5 osobowych. Wyposażona w kółka. 2 lata gwarancji na 
całość urządzenia w przypadku modelu MC / SMC. 

 �Szerokość wejścia : 240 mm.
 �Szerokość cięcia: 4 mm / CC-4x40 mm / CC – 2x15 mm / MC – 0,8x12 mm / SMC – 0,8x5 
mm.
 �Niszczy jednorazowo (70 g/m²) : 21 (4 mm) / 15 (CC-4x40 mm) / 12 (CC-2x15 mm) / 6 (MC) 
/ 5 (SMC).
 �Stopień tajności według normy DIN 66399: P-2 (4 mm) / P-4 (CC-4x40 mm) /  
P-5 (CC-2x15 mm) / P-6 (MC) / P-7 (SMC).
 �Pojemność kosza: 35 l.
 �Wysokiej jakości ostrza, wykonane ze specjalnie hartowanej i litej stali.
 �Odporne na zszywki i spinacze biurowe (z wyjątkiem wersji MC oraz SMC).
 �Niszczy karty kredytowe.
 �Cicho pracujący i mocny silnik.
 �Trwały, odporny na zabrudzenia mechanizm.
 �Wysokiej jakości, drewniana szafka na kółkach.
 �Automatyczny rewers.
 �Automatyczny start/stop (fotokomórka).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka biurowa IDEAL seria 2445 C03001H 1



URZĄDZENIA BIUROWE
www.globalbiuro.com

32

C niszczarki 

 �Szerokość wejścia: 240 mm.
 �Wielkość ścinka: 3,8 x 40 mm
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 18.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399:  
P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1
 �Niszczy: zszywki, spinacze, karty  
plastikowe, płyty CD, dyskietki.
 �Pojemność kosza 35 l.
 �Wymiary: 645x305x390 mm.
 �Automatyczny start / stop.
 �Funkcja cofania.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia / wyjętego kosza.
 �Dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący prace urządzenia.
 �Wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki.
 �Dwie osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych.
 �Wyjmowany pojemnik na ścinki.
 �Obudowa na kółkach.

Idealna niszczarka dla biura - wygodna, kompaktowa. 
Posiada oddzielny zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD/DVD. Tnie w systemie paskowo-
odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Jednorazowo 
niszczy 6 kartek papieru. Wyposażona w innowacyjny, automatyczny 
podajnik mieszczący do  
150 arkuszy papieru. Dedykowana do użytku przez grupę 3-4 osób.

 �Szerokość wejścia : 220 mm / 122 mm.
 �Wielkość ścinka : 4 x 10 mm (cc).
 �Jednorazowo niszczy z podajnika ręcznego : 6 kartek 70 g/m².
 �Automatyczny podajnik na maks. 150 kartek 70 g/m².
 �Cichy, energooszczędny silnik indukcyjny.
 �Automatyczne wyłącznie po 5 minutach bezczynności.
 �Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3 | F-1 | O-1.
 �Niszczy karty kredytowe i płyty CD/DVD.
 �Odporna na zszywki biurowe.
 �Automatyczny „start/stop” - fotokomórka.
 �Rewers.
 �Kółka.
 �Pojemność kosza: 30 l + osobny pojemnik na zniszczone płyty CD, 
zniszczone płyty CD.

Niszczarka z automatycznym 
podajnikiem papieru  
SHREDCAT by IDEAL 8280 CC

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka z automatycznym podajnikiem 
papieru SHREDCAT by IDEAL 8280 CC C03009F 1

Idealna niszczarka dla biura – 5-8 osobowego 
- wygodna, kompaktowa. Posiada oddzielny 
zespół tnący oraz pojemnik na płyty CD / DVD. 
Tnie w systemie paskowo-odcinkowym 
(4 stopień tajności według 
normy DIN 66399). Jednorazowo niszczy 
5 kartek papieru. Wyposażona w 
innowacyjny, automatyczny podajnik 
mieszczący do 300 arkuszy papieru. 
Zamykana pokrywa komory automatycznego 
podajnika posiada blokadę PIN, która 
zabezpiecza poufność niszczonych 
dokumentów.

 �Szerokość szczeliny podawczej:  220 mm / 
122 mm.
 �Wielkość ścinka: 4 x 10 mm (cc).
 �Niszczy jednorazowo z podajnika ręcznego : 6 kartek (70 g/m²).
 �automatyczny podajnik na maks. 300 kartek (70 g/m²).
 �Kod PIN – umożliwiający zabezpieczenie komory podajnika przed niepożądanym wyjęciem 
niszczonych dokumentów. Po skończonym cyklu niszczenia automa-
tycznie się on resetuje.
 �Automatyczne wyłączenie po 5 minutach bezczynności.
 �Poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-4 | Ex-3 | F-1 | O-1.
 �Niszczy karty kredytowe i płyty CD / DVD.
 �Odporna na zszywki biurowe.
 �Automatyczny „start/stop” - fotokomórka.
 �Rewers.
 �Kółka.
 �Pojemność kosza: 53 lCDzniszczone płyty CD.

Niszczarki z automatycznym 
podajnikiem papieru  
SHREDCAT by IDEAL 8283 CC

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka z automatycznym podajnikiem 
papieru SHREDCAT by IDEAL 8283 CC C03002H 1

 �Pełna automatyzacja obsługi
 �Automatyczny start / stop zapewniający łatwą  
i bezpieczną obsługę.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem
 �Możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę 
bez przegrzewania.
 �Odporne na zszywki i spinacze.
 �Niszczenie płyt CD (+1 SS4, +1 SS7, +1SS6).
 �System Energy Smart - zerowe zużycie mocy  
w funkcji stand-by.
 �Wyjmowany pojemnik na ścinki .
 �Okno w obudowie umożliwiające kontrolę 
napełnienia kosza.
 �Pojemność kosza 38,5 l.

Niszczarki Kobra serii +1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Kobra +1 SS4 ES Kobra +1 SS4 ES C01105 1
Niszczarka Kobra +1 SS7 ES Kobra +1 SS7 ES C01106 1
Niszczarka Kobra +1 SS6 ES Kobra +1 SS6 ES C01104 1
Niszczarka Kobra +1 CC4 ES Kobra +1 CC4 ES C01107 1

Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar 
ścinka (mm)

Ilość 
kartek

Stopień tajności 
(DIN 32757)

Stopień tajności 
(DIN 66399)

+1 SS4 ES 230 3,8 19 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
+1 SS7 ES 230 7,5 27 1 P-1/ O-1/ T-2/ E-2
+1 SS6 ES 230 5,8 25 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
+1 CC4 ES 230 3,5x40 14 3 P-4/ T-4/ E-3/ F-1

Niszczarka Wallner JP 826C

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner JP 826C JP 826C C01010A 1
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 �Szerokość wejścia: 230 mm.
 �Wielkość ścinka: 3,9 / 1,9 x 10 mm.
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 25 / 17.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2 / 4
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: 
 �JP 820S: P-2/ O-2/ T-3/ E-2
 �JP 830C: P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2
 �Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, 
płyty CD.
 �Pojemność kosza 35 l.
 �Wymiary: 645x305x390 mm.
 �Automatyczny Start/Stop.
 �Funkcja cofania.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia / wyjętego kosza .
 �Dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący prace urządzenia.
 �Wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
 �Wyjmowany pojemnik na ścinki.
 �Obudowa na kółkach.

Niszczarki Wallner  JP 820S/JP 830C

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner JP 820S JP 820S C01009A 1
Niszczarka Wallner JP 830C JP 830C C03021C 1

 �System Energy Smart – zerowe zużycie mocy  
w funkcji stand-by.
 �Trwałe noże odporne na zszywki  
i spinacze.
 �Dioda informująca o wyjętym koszu.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia kosza.
 �Automatyczny start/stop.
 �Oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD.
 �Osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyt CD i 
kart plastikowych.
 �Pojemność kosz 38,5 l.

Niszczarki Kobra serii +2

Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar 
ścinka (mm)

Ilość 
kartek

Stopień tajności 
(DIN 32757)

Stopień tajności 
(DIN 66399)

+2 SS7 ES 230 7,5 27 1 P-1/ O-1/ T-2/ E-2
+2 SS4 ES 230 3,8 19 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
+2 CC2 ES 230 1,9x13 8 4 P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Kobra +2 SS4 ES Kobra +2 SS4 ES C03205C 1
Niszczarka Kobra +2 CC2 ES Kobra +2 CC2 ES C03206C 1

 �System Throw and Shred – możliwość niszczenia zgniecionych kartek papieru.
 �System Energy Smart – zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by.
 �Trwałe noże odporne na zszywki i spinacze.
 �Dioda informująca o wyjętym koszu.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia kosza.
 �Automatyczny start/stop.
 �Oddzielna szczelina do niszczenia płyt CD.
 �Osobny pojemnik na ścinki papieru oraz płyt CD i kart  
plastikowych.

Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar 
ścinka (mm)

Ilość 
kartek

Stopień tajności 
(DIN 32757)

Stopień tajności 
(DIN 66399)

+3 CC4 ES 230 3,5x40 14 3 P-4/ T-4/ O-1/ E-3/ F-1

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Kobra +3 CC4 ES Kobra +3 CC4 ES C03207C 1

 �Szerokość wejścia: 230 mm.
 �Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD.
 �Automatyczny start/stop.
 �Funkcja cofania.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych.
 �Wygodna rączka do przenoszenia urządzenia.
 �Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
 �Wymiary: 500x240x365 mm.

Niszczarka Wallner C860
 �Wielkość ścinka: 3 x 9.
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 80 g): 6.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 4.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-5/ T-2/ E-2/ F-2.
 �Pojemność kosza 25 l.

Niszczarka Wallner C8A0
 �Wielkość ścinka: 4 x 50 mm.
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 80 g): 10.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2.
 �Pojemność kosza 25 l.

Niszczarki Wallner C860 / C8A0

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner C860 C860 C03015C 1
Niszczarka Wallner C8A0 C8A0 C03016C 1

Niszczarka Kobra +3CC4
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C  niszczarki

 �Szerokość wejścia: 220 mm.
 �Szerokość ścinka: 6 mm.
 � Ilość  niszczonych kartek (A4/80 g): 8.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 2.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2.
 �Pojemność kosza 15 l.
 �Wymiary: 320x185x393 mm.
 �Automatyczny start/stop.
 �Funkcja cofania.

Niszczarka Wallner S-580

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner S-580 S-580 C03012C 1

 �System Energy Smart – oszczędność 
energii dzięki zerowemu poborowi mocy  
w funkcji stand-by.
 �System SPPS - wzmocniony, cichy system 
napędu.
 �Konstrukcyjne materiały kompozytowe.
 �Łańcuch objęty dożywotnią gwarancją.
 �Przekładnie wykonane ze specjalnie 
utwardzanej stali węglowej.
 �Trwałe noże odporne na zszywki  
i spinacze.
 �Automatyczny start/stop.
 �Zabezpieczenie silnika przed  
przegrzaniem.
 �Silnik przystosowany do pracy ciągłej.
 �Automatyczne odcięcie zasilania  
w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek.
 �Dioda informująca o otwartych  
drzwiczkach.
 �Obudowa na kółkach.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia kosza.
 �Pojemność kosza 40 litrów.
 �Model 240.1 HS przeznaczony do niszczenia poufnych i ściśle tajnych dokumentów.

Niszczarki Kobra serii 240.1

Model Szerokość 
wejścia (mm)

Rozmiar 
ścinka (mm)

Ilość 
kartek

Stopień tajności 
(DIN 32757)

Stopień tajności 
(DIN 66399)

240.1 S2 ES 240 1,9 13/15 3 P-3/ T-3/ E-2
240.1 S4 ES 240 3,8 24/26 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-1
240.1 S5 ES 240 5,8 29/31 2 P-2/ O-2/ T-2/ E-2
240.1 C2 ES 240 1,9x15 10/12 4 P-5/ T-5/ E-4/ F-2
240.1 C4 ES 240 3,5x30 15/17 3 P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1
240.1 HS ES 240 0,8x9,5 6/8 5 P-6/ F-3

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka KOBRA 240.1 S2 ES 240.1 S2 ES C03003G 1
Niszczarka KOBRA 240.1 S4 ES 240.1 S4 ES C03004G 1
Niszczarka  KOBRA 240.1 S5 ES 240.1 S5 ES C03005G 1
Niszczarka KOBRA 240.1 C2 ES 240.1 C2 ES C03006G 1
Niszczarka KOBRA 240.1 C4 ES 240.1 C4 ES C03007G 1
Niszczarka KOBRA 240.1 HS ES 240.1 HS ES C03008G 1

 �Szerokość wejścia: 220 mm.
 �Wielkość ścinka: 4x33 mm.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399:  
P-4/ T-4/ E-3/ F-1.
 � Ilość niszczonych kartek : 8.
 �Niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki.
 �Pojemność kosza 15 l.
 �Wymiary 390x170x340 mm.
 �Automatyczny start/stop.
 �Funkcja cofania.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD.

Niszczarka Wallner FXD85B

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner FXD85B FXD85B C01015D 1

 �Szerokość wejścia: 225 mm.
 �Wielkość ścinka: 5x38 mm.
 � Ilość niszczonych kartek : 10.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399:  
P-3/ T-2/ E-2/ F-1.
 �Niszczy: karty plastikowe, płyty CD,  
zszywki.
 �Pojemność kosza 16 l.
 �Wymiary 370x185x320 mm.
 �Automatyczny start/stop.
 �Funkcja cofania.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD.

Niszczarka Wallner FX510CD

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner FX510CD FX510CD C01016D 1

 �Szerokość wejścia: 225 mm.
 �Wielkość ścinka: 4x44 / 3x9 mm.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 / 4.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399:  
FX418D: P-3/ O-2/ T-3/ E-2. 
FX310G: P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2.
 � Ilość niszczonych kartek : 18 / 10.
 �Niszczy: karty plastikowe, płyty CD.
 �Pojemność kosza 28 l.
 �Wymiary 640x270x368 mm.
 �Automatyczny start/stop.
 �Funkcja cofania.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
 �Zerowy pobór mocy w trybie stand-by 
(czuwania).

Niszczarki Wallner FX418D / FX310G

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner FX418D FX418D C01017D 1
Niszczarka Wallner FX310G  FX310G C01018D 1
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 �Szerokość wejścia: 220 mm.
 �Wielkość ścinka: 4 x 39 mm.
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 16.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4.
 �Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, 
płyty CD.
 �Pojemność kosza 29 l.
 �Wymiary: 400x300x517 mm.
 �Pokrywa zabezpieczająca szczelinę tnącą.
 �Automatyczne uruchamianie niszczarki po 
rozsunięciu pokrywy.
 �Automatyczny start/stop i funkcja cofania.
 �Silnik przystosowany do pracy ciągłej do 60 min.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza.
 �Osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych.
 �Wyjmowany pojemnik na ścinki.
 �Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
 �Obudowa na kółkach.

Niszczarka Wallner HC1601

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner HC1601 HC1601 C03003H 1

 �Szerokość wejścia: 230 mm.
 �Wielkość ścinka: 4 x 50 mm.
 � Ilość niszczonych kartek (A4/ 70g): 15.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3.
 �Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-3/ E-2.
 �Niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, 
płyty CD.
 �Pojemność kosza 21 l.
 �Wymiary: 555x265x365 mm.
 �Automatyczny Start/Stop.
 �Funkcja cofania.
 �Zabezpieczenie przed przegrzaniem.
 �Optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego 
kosza.
 �osobna szczelina do niszczenia płyt CD.
 �Osobna szczelina do niszczenia kart plastikowych.
 �Okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza.
 �Obudowa na kółkach.

Niszczarka Wallner JP 6215CD

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Niszczarka Wallner JP 6215CD JP 6215CD C03004H 1

Gilotyna 502 Dahle Gilotyna (dł. cięcia 320 mm, 8 kartek) ze stabilną, metalową podstawą. Doskonała do przycina-
nia zdjęć i małych plików papieru. Nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk cietego materiału i 2 
nakładki kątowe. Wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie.

 �Długość cięcia: 320 mm.
 �Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN: A4.
 �Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2): 8 / 6.
 �Maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm.
 �Docisk ciętego materiału: ręczny.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Gilotyna 502, długość cięcia 320mm, wysokość 
cięcia 0,8 mm 00502-20043 C03014G 1

Trymer 507 Dahle Trymer z automatycznym dociskiem (dł. cięcia 320 mm, 8 kartek). Do przycinania zdjęć i małych 
plików papieru. Automatyczny docisk ciętego materiału. Metalowy blat roboczy. Naniesione 
na blat nadruki najpopularniejszych formatów papieru i wizytówek. Możliwość wyposażenia w 
zestaw głowic tnących perforację, linię falistą nieregularną oraz zyg-zak (produkt Dahle 960).

 �Dostępny w kolorach: szarym, białym, czarnym i metalicznym.
 �Długość cięcia: 320 mm.
 �Maksymalny cięty rozmiar papieru DIN: A4.
 �Maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/m2 / 80g/m2): 8 / 6.
 �Maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm.
 �Docisk ciętego materiału: auto.
 �Dodatkowe głowice zyg-zak, perforacja, fala nieregularna: tak (opcja).

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Trymer, długość cięcia 320mm, wykość cięcia 0,8 mm 00507-20045 C03015G 1

Obcinarki krążkowe do formatu A4 i A3. Estetycznie zaprojektowane, z bardzo czytelnym szablo-
nem formatów i podziałką milimetrową. Posiadają plastikową listwę dociskającą. 

 �Długość cięcia: 320 mm (ROLOCut A4) / 460 mm (ROLOCut A3 LED).
 �Max przecina (80 g/m²) : 10 kartek (ROLOCut A4) / 5 kartek (ROLOCut A3 LED).
 �Metalowa podstawa (ROLOCut A4) / podstawa z hartowanego szkła  
(ROLOCut A3 LED).
 �Oznaczenia formatów na blacie roboczym.
 �ROLOCUT A3 LED posiada dodatkowo listwę z diodami LED pozwalającą na 
doświetlenie obcinanego dokumentu.

Obcinarki krążkowe OPUS  
ROLOCut A4 / ROLOCut A3 LED

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Obcinarka krążkowa OPUS ROLOCUT A4 ROLOCUTA4 C03018E 1
Obcinarka krążkowa OPUS ROLOCUT A3 LED ROLOCUTA3 C03019E 1
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 �Proste w obsłudze obcinarki biurowe do formatu A4 i A3. Posiadają szablony i podziałkę 
milimetrową, ułatwiające cięcie papieru. Plastikowa osłona noża z ręcznym dociskiem 
zapewnia bezpieczeństwo pracy.
 �Długość cięcia: 335 mm (EUROCUT A4) / 430 mm (EUROCUT A3).
 �Jednorazowo tną do 8 kartek 70 g/m².
 �Przesuwny ogranicznik formatu.
 �Oznaczenia formatów na blacie roboczym.

Obcinarki nożycowe OPUS 
EUROCUT A4 / EUROCUT A3

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Obcinarka nożycowa OPUS EUROCUT A4 EUROCUT A4 C03021F 1
Obcinarka nożycowa OPUS EUROCUT A3 EUROCUT A3 C03022F 1

 �Gilotyny biurowe z ręcznym / automatycznym systemem docisku papieru.
 �Osłona zapewniająca bezpieczeństwo pracy.
 �Ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy zapewniający komfort pracy.
 �Na blatach roboczych standardowe szablony formatów.
 �Precyzyjny ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia.
 �Tnie do 30 kartek 70g jednorazowo.
 �Długość cięcia 360 mm.
 �Wymiary blatu 440x300 mm.

Gilotyny RC 361 / RC 363

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Gilotyna RC 361 RC361 C02026 1
Gilotyna RC 363 RC363 C02005A 1

Trymery TA33 / TA46

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Trymer Wallner TA33 TA33 C03051C 1
Trymer Wallner TA46 TA46 C03052C 1

 �Ogranicznik papieru do regulowania wymiarów.
 �Listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precyzyjnego ciecia.
 �Na blacie roboczym standardowe formaty.
 � Ilość ciętych kartek papieru 80 g: 20.
 �RPT-380 do formatu A4 ( 380 mm).
 �RPT-520 do formatu A3 ( 520 mm).
 �RPT-730 do formatu A2 (730 mm).

Tymery RPT 380 / 520 / 730

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Trymer A4 RPT 380 RPT380 C03053C 1
Trymer A3 RPT 520 RPT520 C03054C 1
Trymer A2 RPT 730 RPT730 C03055C 1

 �Precyzyjny trymer biurowy.
 �Listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie 
precyzyjnego ciecia.
 �Na blacie roboczym standardowe formaty.
 � jednorazowe cięcie papieru: 
TA33 do formatu A3 (460 mm) kartek 8 (70 g)  
TA46 do formatu A4 (320 mm) kartek 8 (70 g).
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C  kalkulatory

 �12-pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Zaokrąglanie wyników.
 �Klawisz cofania.
 �Obliczanie marży.
 �Obliczanie Tax.
 �Klawisz zmiany znaku +/-.
 �Plastikowe klawisze.
 �Wymiary: 165x115x22 mm.

Kalkulator Vector 
KAV CD-2442T

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR KAV CD-2442T KAV CD-2442T C03028F 80

 �12-pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Wyświetlacz o regulowanym kącie 
nachylenia.
 �Suma końcowa GT.
 �Klawisz cofania.
 �Wymiary: 200x155x27 mm.

Kalkulator Vector 
KAV DK-206 BLK

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR KAV DK-206 BLK KAV DK-206 BLK C03007 40

 �12 pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Podwójna pamięć.
 �Obliczanie marży.
 �Zaokrąglanie wyników.
 �Klawisz cofania.
 �Wymiary: 160x152x32 mm.

Kalkulator Vector 
KAV DK-209 DM BLK

 �12 pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Obliczanie marży.
 �Suma końcowa GT.
 �Klawisz cofania.
 �Zaokrąglanie wyników.
 �Plastikowe przyciski.
 �Wymiary: 160x155x35 mm.

Kalkulator Vector 
KAV CD-2455 BLK

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR KAV DK-209 DM BLK KAV DK-209 DM BLK C04024D 40

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR KAV DK-2455 BLK KAV CD-2455 BLK C04025D 40

 �Kieszonkowy-8 pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Obliczanie % i pierwiastków.
 �Klapka zabezpieczająca.
 �Wymiary 123x75x13.

Kalkulator Vector 
DK-050

 �10 pozycyjny.
 �Podwójne zasilanie.
 �Obliczanie marży.
 �Check & correct do 120 kroków.
 �Plastikowe przyciski.
 �Wymiary 151x120x20 mm.

Kalkulator Vector 
CD-1181II

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR DK-050 KAV DK-050 C03024E 100

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR CD-1181II KAV CD-1181II C03033F 100



www.globalbiuro.com

39

URZĄDZENIA BIUROWE C kalkulatory

Specyfikacja techniczna
 �Wyświetlacz: 10 cyfr.
 �Etui .Zasilanie: bateria + 
zasilanie słoneczne.
 �Wymiary: 8 x 70 x 118.5 mm.
 �Waga: 50g.

Funkcje obliczeniowe
 �Marżowy sposób liczenia %.
 �Pierwiastek kwadratowy.
 �TAX +/-.
 �Obliczenia czasowe.
 �Klawisz cofania.
 �Zmiana znaku +/-.
 �Obliczenia ze stałą .
 �Wskaźnik wykonywanego 
działania.
 �Znacznik części tysięcznej.
 �Plastikowe klawisze.

Kalkulator Casio  
SL-310UC

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator CASIO SL-310 UC SL-310 UC Nowość

 �Wyświetlacz: 12 cyfr.
 �Duży wyświetlacz.
 �Dodatkowa podpórka pod kalkulatorem.
 �Funkcje obliczeniowe.
 �Pierwiastek kwadratowy.
 �Procenty (KLP).
 �Podwójna pamięć.
 �Klawisz cofania.
 �Znak +/-.
 �Licznik pozycji.
 �Obliczenia marżowe.
 �Zaokrąglanie liczb.
 �Zaokrąglanie w górę.
 �Zaokrąglanie w dół.
 �Przybliżenia do: 4; 2; 1; 0 miejsc po przecinku.
 �Znacznik części tysięcznej.
 �Wymiary: 34,5 x 155 x 210 mm.
 �Waga: 225 g.
 �Podwójne zasilanie (bateria słoneczna + LR44).
 �2 lata gwarancji.

Kalkulator Casio 
GR - 12S 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator CASIO GR -12S GR-12S C03031F 10

Specyfikacja techniczna
 �Wyświetlacz: 14 cyfr digitron.
 �Prędkość wydruku: 3.5 linii/sec.
 �2-kolorowy wydruk (RB-02).
 �Szerokość papieru: 58 mm.
 �Zasilanie: sieciowe.
 �waga: 1700 g.
 �wymiary 111x205x377 mm.

Funkcje obliczeniowe
 �Konwersja walut.
 �TAX+/-.
 �Potrójne zero.
 �Obliczenia delta%.
 �Suma częściowa i całkowita
 �Funkcja Re-print (wydruk historii 
operacji- do 150). 
 �Funkcja after-print (wydruk po zakończeniu obliczeń  
– nawet przy wyłączonym trybie drukowania).
 �Obliczenia handlowe: koszt/marża/sprzedaż
 �Zaokrąglanie wyników.

 �12 pozycyjny.
 �Podwójne zasilania.
 �Klawisz cofania.
 �Obliczanie marż.
 �Suma końcowa GT.
 �Klawisz zmiany znaku +/-.
 �Wymiary: 27.6 × 127 (szerokosć)× 136.5 mm (wysokość).
 �Klasyczne liczenie %.

Kalkulator CASIO 
MH-12S

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator CASIO MH-12S MH-12S C03032F 10

Kalkulator CASIO 
DR-320RE 

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator CASIO DR-320RE DR-320RE Nowość

 �12 cyfrowy wyświetlacz.
 �Wyjmowana klawiatura.
 �Poziom wodoszczelności i odporności na brud:IP54.
 �Obliczenia handlowe; 
cost/sell/margin, TAX.
 �Podwójne zero.

Kalkulator CASIO  
WM-320MT WODOODPORNY

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator CASIO WM-320MT wodoodporny WM-320MT C03013H

Specyfikacja techniczna 
 �Wyświetlacz: 12 cyfr.
 �Zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne.
 �Wymiary: 28.6 x 126.5 x 148 mm.
 �Waga: 140g.
 �Zalecenie: biura rachunkowe, banki, firmy 
handlowe– funkcja check&correct.
 �Opakowanie: pudełko.

Funkcje obliczeniowe 
 �Klasyczny sposób liczenia %.
 �Funkcja check&correct.
 �300 kroków korekty.
 �Dźwięk alarmu , gdy przy sprawdzaniu ob-
liczeń , wciśniemy nieprawidłowy klawisz. 
 �Przegląd obliczeń ( również automatyczny).
 �Klawisz korekty.
 �TAX +/-.
 �Niezależna pamięć.

Kalkulator CASIO  
MJ-120D PLUS

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator CASIO MJ-120D PLUS MJ-120D PLUS C03014H

 �Licznik pozycji.
 �Korekta  ostatniej cyfry.
 �Zapis walutowy.
 �Wydruk czasu i daty.

 �Zmiana znaku +/-.
 �Znacznik części tysięcznej.
 �Podwójne zero.
 �Obliczanie marży MU.
 �Klawisz cofania.
 �Wskaźnik wykonywanego działania.
 �Pierwiastek kwadratowy.
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 �12 cyfrowy wyświetlacz.
 �Podwójna pamięć.
 �Klawisz cofania.
 �Obliczenia marży.
 �Zaokrąglanie wyników.
 �Klawisz zmiany znaku +/-.

Kalkulator VECTOR  
KAV VC-444

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator VECTOR KAV VC-444 VC-444 C03015H

 �12 cyfrowy wyswietlacz.
 �Podwójne zasilanie.
 �Funkcja check & correct do 120 kroków.
 �Obliczenia TAX.
 �Klawisz cofania.
 �Plastikowe przyciski.

Kalkulator VECTOR  
KAV VC-555

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator VECTOR KAV VC-555 VC-555 Nowość 10

 �Paper Size 58 mm.
 �Prędkość wydruku2,0 linii/sec.
 �Konwersja walut.
 �Cost.
 �Sell.
 �Margin.
 �Tax.
 �Selektor dziesiętny.
 �3 selektory części tysięcznych.
 �Klawisz podwójnego zera.
 �Pamięć 4 klawisze..
 �Zaokrąglanie wyników.
 �Check-Function (150 kroków check and correct).
 �Wydruk  ( opcja wydruku każdej ze 150 kroków ).
 �Re-Print-Function (opcja ponownego druku operacji ).
 �Licznik pozycji.
 �Mark Up / Mark Down.
 �Obliczenia delta %.
 �Klawisz cofania.

Kalkulator CASIO 
HR-150RCE

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator CASIO HR-150RCE HR-150RCE Nowość

 �Podwójne zero.
 �GT Memory.
 �Wydruk daty i godziny.

 �12-pozycyjny.
 �Pamięć.
 �Klawisz cofania.
 �Klawisz +/-.
 �Podwójne zero.

Kalkulator CASIO 
CASIO MX-12

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator CASIO MX-12 MX-12 Nowość 20

 �12 pozycyjny.
 �Obliczenia handlowe.
 �KOSZT/SELL/MARIGIN.
 �Obliczenia podatkowe TAX.
 �Klawisz cofania.
 �Dwukolorowy wydruk.
 �Szybkość druku 2,03 linii/sek.
 �Wyświetlanie i drukowanie  
czasu i daty.
 �Licznik pozycji.
 �Zasilanie bateria/zasilacz.
 �Wymiary : 216x150x55(mm).

Kalkulator VECTOR  
VECTOR KAL LP-105II

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kalkulator VECTOR KAL LP-105II LP-105II Nowość

Kalkulator biurowy 
TR-2245

 �Wyświetlacz 12-pozycyjny.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Marża/obniżka.
 �Klawisz zmiany znaku.
 �Suma ogólna.
 �Klawisz cofania ostatniej cyfry.
 �Kasowanie ostatniej pozycji.
 �Zasilanie bateryjne i słoneczne.
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 142x105x23 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator biurowy TOOR TR-2245 12-pozycyjny 120-1424 Nowość
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Kalkulator kieszonkowy 
TR-225 z klapką

 �Wyświetlacz 8-pozycyjny.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Kasowanie ostatniej  
pozycji.
 �Zasilanie bateryjne  
i słoneczne.
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 104x63x11 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator kieszonkowy TOOR TR-225 8-pozycyjny 
z klapką 120-1856 Nowość

Kalkulator biurowy 
TR-2296T

 �  Wyświetlacz 12-pozycyjny.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Suma ogólna.
 �Obliczanie podatku.
 �Klawisz zmiany znaku.
 �Klawisz podwójnego zera.
 �Klawisz ustalenia stopy podatkowej.
 �Klawisz cofania ostatniej cyfry.
 �Kasowanie ostatniej pozycji.
 �Całkowite kasowanie rejestrów i pamięci.
 �Wodoodporny.
 �Zasilanie bateryjne i słoneczne
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 158x106x35 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator biurowy TOOR TR-2296T 12-pozycyjny - 
wodoodporny 120-1425 Nowość

Kalkulator biurowy 
TR-2464C

 �Duży wyświetlacz LCD.
 �Wyświetlacz 12-pozycyjny.
 �Check&correct – sprawdzanie i poprawianie  
obliczeń do 120 kroków.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Suma ogólna.
 �Klawisz zmiany znaku.
 �Klawisz podwójnego zera.
 �Kasowanie ostatniej pozycji.
 �Całkowite kasowanie rejestrów i pamięci.
 �Zasilanie bateryjne i słoneczne.
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 148x96x34 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator biurowy TOOR TR-2464C 12-pozycyjny 
funkcja check&correct 120-1476 Nowość

Kalkulator kieszonkowy 
TR-252

 �Wyświetlacz 8-pozycyjny.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Klawisz zmiany znaku.

 �Kasowanie ostatniej pozycji.
 �Zasilanie bateryjne i słoneczne.
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 101x62x11 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator kieszonkowy TOOR TR-252 zielony 120-1771 Nowość
Kalkulator kieszonkowy TOOR TR-252 czarny 120-1772 Nowość
Kalkulator kieszonkowy TOOR TR-252 biały 120-1418 Nowość

Kalkulator biurowy 
TR-511

 �2-liniowy wyświetlacz.
 �Wyświetlacz 12-pozycyjny.
 �240 operacji matematycznych.
 �Pamięć.
 �Obliczanie procentu.
 �Obliczanie pierwiastka.
 �Kasowanie ostatniej pozycji.
 �Wybór ilości miejsc po przecinku.
 �Wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej.
 �Całkowite kasowanie rejestrów i pamięci.
 �Zasilanie bateryjne i słoneczne.
 �Zgodny z wymaganiami UE.
 �Rozmiar: 162x84x18 mm.
 �5 lat gwarancji.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Kalkulator TOOR TR-511 12-pozycyjny naukowy 120-1420 Nowość
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C baterie i akumulatory

 �Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii.
 �Działają znacznie dłużej od zwykłych baterii węglowo-cynkowych.
 �Ulepszona konstrukcja chroni dodatkowo przed ewentualnym wylaniem baterii.
 � Idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek.

Bateria ENERGIZER 
Alkaline Power

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bateria ENERGIZER Alkaline Power, E, 6LR61, 9V EN-297409 C03020H 24
Bateria ENERGIZER Alkaline Power, AA, LR6, 1,5V, 4szt. EN-246599 C03021H 12
Bateria ENERGIZER Alkaline Power, AAA, LR03, 1,5V, 4szt. EN-247893 C03022H 12
Bateria ENERGIZER Alkaline Power, C, LR14, 1,5V, 2szt. EN-297324 C03023H 12
Bateria ENERGIZER Alkaline Power, D, LR20, 1,5V,2szt. EN-297331 C03024H 12

 �Pierwsze na świecie baterie w rozmiarze AA wyprodukowane w technologii litowej.
 �Działają do 11x razy dłużej niż zwykłe baterie alkaliczne (do 680 zdjęć w aparacie cyfro-
wym).
 �Najlepsza bateria do pracy w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C.
 �Są bardzo lekkie, aż 33% lżejsze niż baterie alkaliczne.
 �Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń hi-tech: odtwarzaczy MP3, kontrolerów do 
konsol, nawigacji GPS, cyfrowych aparatów fotograficznych.
 �Ma bardzo szczelną konstrukcję dzięki temu Inżynierowie Agencji Kosmicznej NASA zastąpili 
wszystkie baterie alkaliczne na pokładzie Statku Kosmicznego Discovery bateriami litowymi 
Energizer.
 �Konstrukcja odporna na wycieki, nie musisz obawiać się, że Twoja bateria wyleje.
 �20-letni okres ważności.

Bateria ENERGIZER 
Ultimate Lithium

 �Baterie alkaliczne premium do urządzeń o dużym poborze mocy.
 �Rekomendowany do sprzętów hi-tech: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacie MP3, 
krótkofalówka, nawigacja satelitarna (GPS) itp.

Bateria ENERGIZER 
Maximum

 �Bateria specjalistyczna idealnie nadająca się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organi-
zatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, komputery, urządzenia do higieny osobistej, 
kalkulatory, systemy bez kluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, 
ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne.

Bateria specjalistyczna 
ENERGIZER

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bateria ENERGIZER Maximum, E, 6LR61, 9V EN-297478 C03027H 12
Bateria ENERGIZER Maximum, AA, LR6, 1,5V, 4szt. EN-297492 C03028H 12
Bateria ENERGIZER Maximum, AAA, LR03, 1,5V, 4szt. EN-297515 C03029H 12
Bateria ENERGIZER Maximum, C, LR14, 1,5V, 2szt. EN-297522 C03030H 12
Bateria ENERGIZER Maximum, D, LR20, 1,5V, 2szt. EN-297539 C03031H 12

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bateria ENERGIZER Ultimate Lithium, AA, L91, 1,5V, 
4szt. EN-262643 C03025H 12

Bateria ENERGIZER Ultimate Lithium, AAA, L92, 1,5V, 
4szt. EN-273267 C03026H 12

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, A76, 1,5V, 2szt. EN-083071 C03032H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, CR2016, 3V, 2szt. EN-248340 C03033H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, CR2025, 3V, 2szt. EN-248333 C03034H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, CR2032, 3V EN-083040 C03035H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, CR2032, 3V, 2szt. EN-248357 C03036H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, E23A, 12V EN-083057 C03037H 10
Bateria specjalistyczna ENERGIZER, E23A, 12V, 2szt. EN-295641 C03038H 10
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 � Innowacyjne akumulatorki Energizer wykorzystują nową, opatentowaną technologię Super 
Lattice Alloy.
 �Dzięki nowemu składowi chemicznemu możliwe jest większe zagęszczenie składników
 �Zastosowanie czystych materiałów, pozwala również ograniczyć odpady powstające w 
reakcji chemicznej.
 �2 sztuki akumulatorków zastępują do 1600 baterii alkalicznych.
 �Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach cyfrowych.
 �Mogą być ładowane setki razy.
 �Dostarczają dużą moc dla urządzeń o dużym poborze.
 �Świetnie nadaje się do aparatów cyfrowych, urządzeń GPS oraz latarek.
 �Utrzymuje moc do jednego roku, oferując moc wtedy, kiedy będzie potrzebna.
 �Wstępnie naładowane, gotowe do użycia w momencie zakupu.
 �Wyprodukowane w technologii, która zapewnia działanie akumulatorka do 5 lat.

Akumulatory ENERGIZER 
Extreme

 �Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codziennego użytku.
 �Wytrzymują do 4x dłużej w aparatach cyfrowych.
 �Mogą być ładowane setki razy.
 �Dostarczają dużą moc dla urządzeń o dużym poborze.
 �Świetnie nadaje się do aparatów cyfrowych, urządzeń GPS oraz latarek.
 �Utrzymuje moc do jednego roku, oferując moc wtedy, kiedy będzie potrzebna.
 �Wstępnie naładowane, gotowe do użycia w momencie zakupu.
 �Wyprodukowane w technologii, która zapewnia działanie akumulatorków do pięciu lat.
 �Typ: HR22.
 �Rozmiar: E.
 �Napięcie: 9V.
 �Pojemność: 175mAh.

Akumulatory ENERGIZER 
Power Plus

adowarki ENERGIZER

 �Ładuje akumulatorki AA, AAA.
 �Czas ładowania od 8 godzin.
 �2 podwójne kanały ładowania.
 �Automatyczny wyłącznik czasowy chroniący przed 
przeładowaniem.
 �Posiada zabezpieczenie przed przebiegunowaniem 
akumulatorków.
 �Diody LED informujące o procesie ładowania.
 �W zestawie 4 akumulatorki AA Power Plus.
 �Zasilana z gniazda sieciowego.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Akumulator ENERGIZER Extreme, AA, HR6, 1,2V, 
2300mAh, 2szt. EN-416886 C03039H 12

Akumulator ENERGIZER Extreme, AA, HR6, 1,2V, 
2300mAh, 4szt. EN-416893 C03040H 12

Akumulator ENERGIZER Extreme, AAA, HR, 1,2V, 800mAh, 
4szt. EN-416879 C03041H 12

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Akumulator ENERGIZER Power Plus, E, HR22, 9V, 
175mAh EN-138771 C03042H 12

Akumulator ENERGIZER Power Plus, AA, HR6, 1,2V, 
2000mAh, 4szt. EN-417012 C03043H 12

Akumulator ENERGIZER Power Plus, AAA, HR03, 1,2V, 
700mAh, 4szt. EN-417005 C03044H 12

Akumulator ENERGIZER Power Plus, C, HR14, 1,2V, 
2500mAh, 2szt. EN-138740 C03045H 6

Akumulator ENERGIZER Power Plus, D, HR20, 1,2V, 
2500mAh, 2szt. EN-138757 C03046H 6

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Ładowarka ENERGIZER Maxi + 4 szt. akumulatorków 
Power Plus AA EN-321401 C03047H 4

Ładowarka ENERGIZER Pro Charger + 4 szt. akumula-
torków Power Plus AA EN-398373 C03048H 4

Ładowarka ENERGIZER Universal EN-298758 C03049H 4
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 �Pojemność: 2400mAh.
 �Napięcie i prąd wejściowy: 5V/500mA.
 �Napięcie i prąd wyjściowy: 5V/1000mA.
 �Złącze: USB (OUT)/microUSB (IN).
 �Ładowanie: z portu USB lub ładowarką sieciową z 
microUSB.
 �Żywotność: do 800 cykli.
 �Dodatki: wskaźnik ładowania. Wymiary:94x22x21mm.

 baterie i akumulatory

Power bank Esperanza 2400mAh

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Power bank Esperanza 2400mAh  NIEBIESKI EMP102B Nowość 60
Power bank Esperanza 2400mAh  ZIELONY EMP102G Nowość 60
Power bank Esperanza 2400mAh  CZARNY EMP102K Nowość 60
Power bank Esperanza 2400mAh  CZERWONY EMP102R Nowość 60
Power bank Esperanza 2400mAh  SREBRNY EMP102S Nowość 60
Power bank Esperanza 2400mAh BIAŁY EMP102W Nowość 60

 �Napięcie i prąd wejściowy: 5V/1000mA.
 �Napięcie i prąd wyjściowy: 5V/1000mA, 
1500mA.
 �Złącze: 2xUSB (OUT)/microUSB (IN).
 �Kabel: USB-microUSB.
 �Ładowanie: z portu USB lub ładowarką 
sieciową z micoUSB.
 �Żywotność: do 1000 cykli.
 �Dodatki: wbudowana latarka LED oraz wy-
świetlacz LCD ze wskaźnikiem naładowania.
 �Wymiary:111x71x23mm.

Power bank Esperanza Kinetic 
8400mAh

 �  Napięcie 5V do zasilania urządzeń podłączanych  
do portu USB.
 �Wskaźnik pracy urządzenia.
 �Napięcie zasilania 12/24V.
 �Napięcie wyjściowe 5V/1000mA.
 �Kompaktowy kształt.
 �Bezpieczna w użyciu.

adowarka samochodowa Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Ładowarka samochodowa Esperanza micro USB, 1A EZ109 Nowość 100
Ładowarka samochodowa Esperanza mini USB, 1A EZ110 Nowość 100

 �Akumulatorki Esperanza łączą najnowszą technologię nowoczesnych akumulatorków niklo-
wo-wodorkowych z zaletami tradycyjnych baterii alkalicznych i znakomicie je zastępują. 
 �Jednocześnie wpływają na mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz umożli-
wiają osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych.  
 �Poprzez zoptymalizowanie technologii ogniw z możliwością ładowania oraz zastosowanie w 
produkcji wysokiej jakości komponentów zminimalizowany został efekt samorozładowania. 
 �Akumulatorki Esperanza po roku zachowują 85% swojej nominalnej pojemności.

Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza 1000mAh 4szt. 
ZIELONE EZA102G Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza 1000mAh 4szt.  
CZERWONE EZA102R Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza 1000mAh 4szt.  
4SZT. BIAŁE EZA102W Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza 1000mAh 4szt.  
ŻÓŁTE EZA102Y Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AAA Esperanza 1000mAh 4szt.  
NIEBIESKIE  EZA104B Nowość 216

 �Akumulatorki dużej pojemności Esperanza łączą najnowszą technologię nowoczesnych 
akumulatorków niklowo-wodorkowych z zaletami tradycyjnych baterii alkalicznych i 
znakomicie je zastępują.
 �  Jednocześnie wpływają na mniejsze zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz umożli-
wiają osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych.  
 �Poprzez zoptymalizowanie technologii ogniw z możliwością ładowania oraz zastosowanie w 
produkcji wysokiej jakości komponentów zminimalizowany został efekt samorozładowania. 
 �Akumulatorki Esperanza po roku zachowują 85% swojej nominalnej pojemności.

Akumulatorki Ni-MH AA Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Akumulatorki Ni-MH AA Esperanza 2000 mAh 4szt. 
ZIELONE EZA104G Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AA Esperanza 2000nAh 4szt. 
CZERWONE EZA104R Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AA Esperanza 2000 mAh 4szt.. 
BIAŁE EZA104W Nowość 216

Akumulatorki Ni-MH AA Esperanza 2000 mAh 4szt. 
ŻÓŁTE EZA104Y Nowość 216

Akumulatorki dużej pojemności 2600 mAh Ni-MH AA 
Esperanza  4szt EZA106 Nowość 216

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Power bank Esperanza Kinetic 8400mAh SREBRNY EMP108S Nowość 60
Power bank Esperanza Kinetic 8400mAh CZARNY  EMP108K Nowość 60
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URZĄDZENIA BIUROWE C Drukarki firmy brother

 �Prędkość druku 40 str./min.
 �Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi.
 �Sieć przewodowa Ethernet (10Base-T/100Base-TX).
 �Wydruk dwustronny automatyczny.
 �Kasetowy podajnik papieru na 250 arkuszy, podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy.
 �Możliwość drukowania bezpośredniego ze smartfonów, tabletów.
 �Jednowierszowy wyświetlacz LCD.
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).

Drukarka laserowa monochromatyczna 
HL-L5100DN

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Drukarka laserowa monochromatyczna HL-L5100DN HL-L5100DN C03050H 1

 �Urządzenia laserowe Brother skierowane jest do użytkowników domowych i małych 
przedsiębiorstw.
 �Szybkość druku 20 stron na minutę. Interfejs USB 2.0 i WiFi w standardzie b/g/n. 
 �W zestawie Toner na 1500 stron. Standardowy toner 99 zł na 1500stron. 
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).

Drukarka laserowa monochromatyczna 
HL-1222WE

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Drukarka laserowa monochromatyczna HL-1222WE Nowość 1

 �Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono z niskim kosztem materiałów eksploatacyjnych.
 �Szybkość druku 20 stron na minutę
 �Rozdzielczość drukowania 2400x600dpi
 �Rozdzielczość skanowania 600x1200
 �Dwuliniowy wyświetlacz ułatwiający kopiowanie i łączność bezprzewodową.
 �Toner w zestawie na 1500 stron. 
 �Toner standardowy TN1090 1500 stron za 99 zł.
 � Interfejs, USB 2.0 i WiFi w standardzie b/g/n
 �Wbudowana pamięć 32MB
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).

Urządzenie wielofunkcyjne
DCP1622WE

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne 
nowy model nie znam jeszcze parametrów Nowość 1

 �Prędkość druku 18 str./min. (zarówno w trybie mono jak i w kolorze).
 �Rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi.
 �Prędkość kopiowania 18 str./min. (zarówno w trybie mono jak i w kolorze).
 �Sieć przewodowa i bezprzewodowa.
 �Wydruk dwustronny automatyczny.
 �Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi.
 �Możliwość skanowania do: Obrazu / OCR / E-mail / Pliku / FTP / Folderu sieciowego.
 �Kasetowy podajnik papieru na 250 arkuszy, ADF na 35 arkuszy.
 �Wielofunkcyjny podajnik papieru.
 �Możliwość drukowania bezpośredniego ze smartfonów, tabletów.
 �Kolorowy ekran dotykowy 9,3 cm.
 �3 lata gwarancji on-site (po rejestracji na www.brother.pl).

Urządzenie wielofunkcyjne  
DCP-9020CDW

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Urządzenie wielofunkcyjne DCP-9020CDW DCP9020CDW C03053F 1
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C urządzenia wielofunkcyjne | testery i liczarki banknotów

 �Urządzenie wielofunkcyjne 4w1 w formacie A3
 �Rozdzielczość drukowania 1200x4800.
 �Możliwość korzystania z wydajnych tuszy czarny 3000stron kolor 1500stron.
 �Szybkość druku 22strony na min. w czerni oraz 20 stron na min w kolorze ISO/IEC 24734
 �Wydruk pierwszej strony poniżej 6 sekund.
 �Tusze pigmentowe odporne na wilgoć.
 �3 podajniki papieru dwie kasety każda na 250 stron oraz podajnik wielofunkcyjny 100ar-
kuszy.
 �Pełny dupleks zarówno przy skanowaniu i drukowaniu.
 �Podajnik ADF na 50 arkuszy umożliwia skanowanie kopiowanie i faksowanie wielu 
dokumentów.
 �Rozdzielczość skanowania 1200x2400
 �Skanowanie do email, plik, OCR, pamięć USB, E-mail serwer i itd.
 � Interfejs USB2.0, Ethernet, WiFi b/g/n oraz NFC
 �Drukowanie i skanowanie do urządzeń mobilnych za pomocą Brother iPrint&Scan, AirPrint, 
Google Cloud Print 2.0.
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na 
www.brother.pl).

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe 
formatu A3 MFC-J3930CDW

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe formatu A3 
MFC-J3930CDW Nowość 1

 �Model charakteryzuje się kompaktowymi  
rozmiarami.  
 �Prędkość druku 30 mm/s. 
 �Rozdzielczość druku 180 dpi.
 �Maksymalna wysokość druku: 18 mm.
 �Automatyczna gilotyna z funkcją nacinania.
 �Obsługa sieci bezprzewodowej oraz technologii NFC.
 �Kompatybilna z taśmami o szerokości: 3.5/6/9/12/18/24 mm.
 �Elastyczne źródła zasilania: zasilacz AC, baterie alkaiczne AA, baterie AA NiMH lub wymie-
nialne baterie Li-ion. 
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).

Komputerowa drukarka  
etykiet P-touch P750W

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Drukarka etykiet komputerowa P-touch P750W PTP750W C03056F 1

 �QL-700 to lekka (1,12 kg) drukarka etykiet, która drukuje z prędkością 93 etykiet na minutę  
(150 mm na sekundę).  
 �Zestaw startowy zawiera dwie łatwo wymienialne rolki etykiet – 29mm x 90mm (100 
etykiet) oraz 62mm (8 metrów) USB 2.0.
 �Dołączona płyta z programem P-touch Editor 5.0 dla użytkowników komputerów PC i Mac. 
 �Możliwość druku w 28 językach, w tym oczywiście w języku polskim. 
 �Możliwość druku w trybie odbicia lustrzanego oraz druku w pionie.
 �Możliwość druku na taśmach DK o rozmiarach od 12 do 62 mm.
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).

Drukarka etykiet QL-700W

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Drukarka etykiet QL-700W QL700 Nowość 1

 �Termiczna drukarka etykiet. 
 �Prędkość druku 110 etykiet na minutę, 176 mm na sekundę w trybie monochromatycznym 
oraz 24mm na sekundę w trybie dwukolorowym. Szerokość taśm od 12 do 62 mm. 
 �Maksymalna długość do 1 m, szerokość 58mm. 
 �Drukuje w dwóch kolorach czarnym i czerwonym. 
 �Drukarka posiada wbudowaną gilotynę. 
 �Urządzenie jest kompatybilne z PC i Mac oraz z urządzeniami mobilnymi Android i iOS, 
posiada AirPrint.
 �Oprogramowanie P-touch Editor umożliwia projektowanie etykiet przy pomocy kompute-
rów PC i Mac.
 �Jest sprzedawane w zestawach z zasilaczem i przewodem zasilającym, kablem USB, komple-
tem 100 przyciętych etykiet adresowych oraz taśmą do druku dwukolorowego o wymiarach 
62 mm na 5 metrów. 
 �3 lata gwarancji (po rejestracji na www.brother.pl).
 �Opcjonalnie można dokupić baterię.

Drukarka etykie QL- 810W

gwarancjigwarancji
* po rejestracji na www.brother.pl

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Drukarka etykie QL- 810W Nowość 1
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Tester Wallner DL-102  �Do sprawdzania autentyczności banknotów.
 �Świetlówka UV (6W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie.
 �Osłona zabezpieczająca.
 �Wymiary: 240x125x70mm.

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Tester banknotów Wallner DL-102 C03107H 1

Tester Wallner DL-105  �Do sprawdzania autentyczności banknotów. 
 �Świetlówka UV (4W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie.
 �Wymiary: 180x120x76 mm.

Tester Wallner DL-109  �Profesjonalny tester banknotów stosowany przez banki.
 �Świetlówka UV (11W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie.
 �Świetlówka biała (6W) do sprawdzania znaków wodnych.
 �Możliwość stosowania tego modelu w dowolnych warunkach otoczenia dzięki sile emitowa-
nego światła.
 �Wymiary: 280x140x145 mm.

Tester Wallner DL-1011
 �Profesjonalny tester banknotów.
 �Trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu.
 �Świetlówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie.
 �Świetlówka biała (4W) do sprawdzania znaków wodnych.
 �Szkło powiększające do odczytywania mikrodruków.
 �Wymiary: 200x120x160 mm.

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Tester banknotów Wallner DL-105 C03108H 1

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Tester banknotów Wallner DL-109 C03109H 1

Nazwa produktu Kod GB Opak. zb. Cena
Tester banknotów Wallner DL-1011 C03110H 1
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