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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Termék adatlap

Bemutatótábla FUNCTION PANEL A4 
Cikkszám 560703

Szín red

Csomagolási egység 5 db / tasak

EAN kód 4005546571287

Eladási egység 5 piece

Eladási egység EAN kód 4005546560731

Bruttó súly 299.85 G

Származási ország PL

Termékleírás
• Bemutatótábla víztiszta kemény fóliából A4 formátumú információkhoz
• Ideálisan alkalmazható árlistákhoz, katalógusoldalakhoz, ábrákhoz, fényképekhez stb.
• Dokumentumbiztos és szkennelhető
• Ráhegesztett 60 mm-es füllel 5/5-ös osztásban a vizuális felosztáshoz és üres betétlapokkal
• Csapos szerkezettel rendelkező rögzítőelemekkel való használatra
• A profillécben kialakított univerzális lyukasztás révén lefűzhető

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 252

Külső magasság (mm) 315

Külső mélység / hossz 5 mm

Kapacitás 2 Sheet

Formátum A4

Irányadás mérete álló

Márka DURABLE

Belsp panel szélesség 210
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Termék adatlap

Bemutatótábla FUNCTION PANEL A4 
Panel belső magassága (mm) 297

Bővíthető nem

Dokumentum behelyezése felül

Speciális szín víztiszta

Antibakteriális nem

Iratokra vonatkozó jellemzők szkennelhető, dokumentum védelem
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