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Etykiety Avery Zweckform do
drukarek DYMO 104 x 159mm
1933086 / A1933086 - poliestrowe
Cena brutto

269,00 zł

Cena netto

218,70 zł

Dostępność

Dostępność 5 dni

Kod producenta

A1933086

Producent

Avery Zweckform

Opis produktu

Etykiety Avery Zweckform do drukarek
DYMO 104 x 159mm 1933086 / A1933086 poliestrowe
Etykiety w rolce do termodruku to oferta etykiet w rolce do drukarek DYMO LabelWriter ™ w korzystnej cenie. Sprawdzona
jakość Avery Zweckform teraz dostępna także w kategorii etykiet do zadruku termicznego. Szeroka oferta rozmiarów i
zastosowań z gwarancją 100% zgodności z drukarkami Dymo®. W ofercie etykiety uniwersalne, adresowe, wysyłkowe oraz
archiwizacyjne: na segregatory i teczki.
Etykiety z trwałej folii są odporne na wodę i zarysowania, brud, olej, temperaturę (-20 ° C do + 60 ° C) i środki czyszczące.
Idealnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach w domu i na zewnątrz: w ogrodzie, garażu, warsztacie itp. Świetnie
sprawdzają się także w zastosowaniach produkcyjnych, przemysłowych i logistycznych.

etykiety w rolce do termodruku są w 100% kompatybilne z DYMO LabelWriter ™.
gwarancja niezawodnego zadruku bez zacięć i pewnego przylegania etykiety.
szeroka oferta rozmiarów etykiet odpowiada modelom Dymo®.
najwyższa jakość Avery Zweckform teraz dostępna również w ofercie etykiet do termodruku.
przyjazny dla środowiska: FSC, Bez PVC, bielony bezchlorowo.
gwarancja niezawodnego zadruku bez zacięć i pewnego przylegania etykiety.

Symbol: 1933086
Klasa: zamiennik - premium
Typ: LabelWriter - Durable
Materiał: polipropylen.
Rodzaj: trwała.
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Kolor etykiety: biały.
Szerokość: 104mm.
Wysokość: 159mm.
Ilość rolek w opakowaniu: 1 rolka.
Ilość etykiet na rolce: 200 szt.
Ilość etykiet w opakowaniu: 200 szt.
Kompatybilność: LabelWriter: 4XL.
Chip radiowy: nie.
Produkcja: Niemcy
Uwaga: Etykiety nie są kompatybilne z nową serią drukarek LabelWriter 5XL, 5XL Pro.
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