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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

Prezentační panel FUNCTION PANEL A4 
Kód produktu 560704

Barva yellow

Jednotka balení Sáček 5 ks

Základní EAN kód 4005546571294

Množství prod. jednotky 5 piece

EAN prodejní jednotky 4005546560748

Hmotnost balení (brutto) 299.85 G

Země původu PL

Popis produktu
• Prezentační panel z čiré tvrdé fólie pro informace ve formátu A4
• Ideální pro ceníky, stránky katalogů, obrázky, fotografie atd.
• Vhodné pro skenery, chrání dokumenty před vyblednutím
• S navařenou 60 mm záložkou v dělení 5/5 pro vizuální rozdělení a s prázdnými vkládacími štítky
• Pro použití s upínacími prvky s kolíkovým mechanismem
• Možnost zakládání díky univerzální perforaci v profilové liště

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 252

Vnější výška (mm) 315

Vnější hloubka/délka 5 mm

Množství náplně (pro) 2 Sheet

Velikost A4

Formát na výšku

Značka DURABLE

Šířka vnitřního prezentačního panelu (mm) 210
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Produktový list

Prezentační panel FUNCTION PANEL A4 
Vnitřní výška (mm) 297

Rozšiřitelný app.no

Otvor pro dokumenty horní

Speciální barva křišťálově čirý

Antibakteriální app.no

Vlastnosti produktu týkající se dokumentů skenovatelný, chránící dokument
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