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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

Biztonságikártya tartó ENCLOSED 1 kártyához 
Cikkszám 895519

Szín transparent

Csomagolási egység 1 db

EAN kód 4005546731483

Eladási egység 1 piece

Eladási egység EAN kód 4005546731483

Bruttó súly 23.2 G

Származási ország DE

Termékleírás
• Biztonsági kártyatartó zárt kivitelben 1 üzemi/biztonsági kártyához
• Víztiszta anyagból az optimális olvashatóságért és a vonalkódok egyszerű leolvasásáért
• Kivágással a kártya egyszerű kivételéhez
• Kihúzható tartóval, lánccal vagy textilpánttal kombinálható
• A kártyatartó tetszés szerint álló vagy fekvő formátumban is használható
• Belső méret: 54 x 87 mm (ma x szé)

Termék tulajdonságai

Külső szélesség (mm) 101

Külső magasság (mm) 71

Kapacitás 1

Márka DURABLE

Kártyatartó belső szélessége (mm) 87

Belső kártyatartó magassága (mm) 54

Használat módja álló / fekvő

Kártyatartó típusa zárt
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Termék adatlap

Biztonságikártya tartó ENCLOSED 1 kártyához 
Kártya eltávolítás hátlap kivágással

Biztonsági és azonosítókártya tartó rögzítése Euro kivágás

Cserélhető kártya igen
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