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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

Rotační vizitkář TELINDEX® FLIP VEGAS 
Kód produktu 241623

Barva silver

Jednotka balení 1 kus

Základní EAN kód 4005546226484

Množství prod. jednotky 1 piece

EAN prodejní jednotky 4005546226484

Hmotnost balení (brutto) 993.3 G

Země původu PL

Popis produktu
• Otočná kartotéka ve dvoubarevném designu z vysoce kvalitního plastu
• Pro organizovanou správu adres v kanceláři nebo doma
• Rychlý přístup díky rolovacímu mechanismu
• 500 oboustranně potištěných kartotéčních lístků ve formátu 104 x 72 mm pro záznamy telefonních čísel a adres
• Snadné vyjímání a vkládání karet
• Včetně 25dílného rejstříku A–Z

Vlastnosti produktu

Vnější šířka (mm) 215

Vnější výška (mm) 120

Vnější hloubka/délka 185 mm

Množství náplně (pro) 500 Index card(s)

Velikost 104 x 72 mm

Formát na šířku

Značka DURABLE

Dělení rozlišovačů (počet listů) 25 ks
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Produktový list

Rotační vizitkář TELINDEX® FLIP VEGAS 
Druh rozlišovače abecední rozlišovač A-Z

Typ záložky reliéfní 

Vyměnitelné seznamy_Panel nástrojů app.yes
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