
A VILÁG LEGKITARTÓBB IRATMEGSEMMISÍTŐI

*Az akciós időszak alatt minden AutoMax™ 130C
és 200C iratmegsemmisítőhöz 1 db PrivaScreen™
betekintésvédelmi monitorszűrő kupont adunk
ajándékba, melyet a Fellowes Hungary Kft.-nél tud
beváltani termékre.
FELLOWES PrivaScreen™ betekintésvédelmi monitorszűrők. 

Védelem, melyben megbízhat!

A kiváló automata technológiának köszönhetően a gépek egyszerű  
használatot, sokoldalúságot és megbízható teljesítményt nyújtanak, 
képesek könnyedén megsemmisíteni számtalan fajtájú és formátumú 
dokumentumot mindenféle előkészítés nélkül. Egyszerűen töltse fel a fiókot, 
nyomja meg az indítás gombot és hagyja magára.

Most nem csak azt tapasztalhatja meg, milyen egy valóban automata, magára hagyható  
és problémamentes iratmegsemmisítő, hanem minden AutoMax™ modell mellé praktikus 
ajándékot is kap!

Válasszon akciós termékeink közül!

hogy a Fellowes 
AutoMax™ automata 
iratmegsemmisítőkkel 
az iratmegsemmisítés 
sokkal kényelmesebb 
és kevésbé időigényes?

Tudta-e...

PrivaScreen™ 
betekintésvédelmi 

monitorszűrő KUPON*

Spirálozási  
kezdőcsomag és 

Starlet 2 spirálozógép

Spirálozási  
kezdőcsomag és 

Star+ spirálozógép

AutoMax™ 130C és 200C 
automata iratmegsemmisítők

AutoMax™ 300C 
automata iratmegsemmisítő

AutoMax™ 500C 
automata iratmegsemmisítő

MOST praktikus
ajándékokkal!

AutoMax™

melyekkel idejét sokkal fontosabb dolgokra fordíthatja.

Spirálozási kezdőcsomag
10 dokumentum
számára
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x5

x5
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fellowes.hu

Prémium minőségű prezentáció, 
professzionális megjelenés és 
maximális védelem a Fellowes  
spirálozási kellékanyagaival, 
hogy dokumentumai kötés után 
a kiváló arculat mellett 
is tartósak maradjanak.

Ha Ön kisebb mennyiségű dokumentumot 
szeretne spirálkötéssel ellátni, ebben 
a Fellowes kezdőcsomagban minden 
kellékanyagot megtalál, melyre 
a spirálozáshoz szüksége lesz.

A csomag tartalma: 
• 5 db fehér 6 mm-es műanyag spirál  
 (IFW53450) 
• 5 db kék 8 mm-es műanyag spirál 
 (IFW53455) 
• 5 db fehér matt hátlap (IFW53701) 
• 5 db királykék matt hátlap (IFW53713)
• 10 db víztiszta 150 mikronos előlap 
 (IFW53760)

IFW53717
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Az akció érvényessége: 2016. március 21. – 2016. április 29.
Az AutoMax™ modellek összehasonlítása

Modell Cikkszám
Lapkapacitás 
(automata 

adagolás, 70g)
Vágás típusa

Vágási méret 
(biztonsági szint)

Hulladékgyűjtő 
tartály kapacitása

Működési 
ciklus

Egyéb 
megsemmisíthető 

anyagok

Garancia 
(gép/vágókések)

Nettó 
listaár

130C G25643000 130 Konfetti 4 x 51 mm (DIN P-3) 32 L 10 perc 2/5 év

200C G25644000 200 Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 32 L 12 perc 2/7 év

300C G25645000 300 Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 60 L 30 perc 2/20 év

500C G25646000 500 Konfetti 4 x 38 mm (DIN P-4) 75 L Folyamatos 2/20 év




