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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.

Produktový list

Pouzdro na 2 ID karty ENCLOSED 
Kód produktu 892419

Barva transparent

Jednotka balení Balení 10 ks

Základní EAN kód 4005546807645

Množství prod. jednotky 1 Pack

EAN prodejní jednotky 4005546807645

Hmotnost balení (brutto) 366 G

Země původu DE

Popis produktu
• Držák na průkaz v uzavřeném provedení pro 2 firemní/bezpečnostní průkazy
• Čirý materiál pro optimální čitelnost a snadné skenování čárových kódů
• S výřezem na palec pro snadné vyjmutí karty
• Lze také kombinovat s klipem, jojem, řetízkem nebo textilním páskem
• Držák karet lze použít volitelně na výšku i na šířku
• Vnitřní rozměry: 54 x 87 mm (v × š)

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 101

Vnější výška (mm) 71

Množství náplně (pro) 2 Card(s)

Značka DURABLE

Vnitřní šířka pouzdra na kartu (mm) 87

Vnitřní výška pouzdra na kartu (mm) 54

Formát na výšku / na šířku

Typ pouzdra na karty zavřený
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Produktový list

Pouzdro na 2 ID karty ENCLOSED 
Vyjmutí karty s výřezem na palec

Typ uchycení pouzder na bezpečnostní a ID karty Euro perforace

Možnost výměny karty app.yes
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