
 

GILOTYNA A4 PC300-01 PEACH 

 

Gilotyna dźwigniowa PC300-01 szwajcarskiej marki PEACH 

Przeznaczona do szybkiego, efektywnego cięcia większych ilości. Idealna do użytku domowego, szkół, małych biur. 

Parametry techniczne: 

• Stabilne wykonanie o przeciwpoślizgowych nóżkach gumowych• Tnie do 10 arkuszy papieru (80g/m2) lub do 2 stron zalaminowanych.• Ostrze z hartowanej stali dla uzyskania 

długoletniej ostrości• Powierzchnia robocza z aluminium do precyzyjnego cięcia• Bezpieczna obsługa dzięki specjalnej osłonie ochronnej ostrza gilotyny dżwigniowej• Skala dla 

formatów DIN A5, DIN A6, 7x10, 9x13, 10x15, 13x18cm oraz cięć pod kątem• Maksymalna długość cięcia 330 mm 

Pozostałe informacje: 

• Waga netto: 2 kg• Wysokość: 6 cm• Szerokość: 53,5 cm• Głębokość: 19,5 cm• Kolor: czarny, powierzchnia robocza AL. 

 

 

LAMINATOR Highspeed PL110, A4 PEACH 

 

Wysokowydajny laminator PL110 szwajcarskiej marki PEACH 

Laminator idealny do ochrony m.in. atramentowych wydruków, dowodów, legitymacji, dyplomów itp.Charakteryzuje się rekordowo krótkim czasem nagrzewania, szybkością działania 

oraz łatwością obsługi. W ciągu 1 min laminuje 2 strony formatu A4 (dzisiejszy standard to 1 strona), a gotowość pracy sygnalizuje po 30 sek od włączenia. Przeznaczony do 

laminowania dokumentów o maksymalnym rozmiarze odpowiadającym formatowi A4. Funkcja ABS umożliwia łatwe usuwanie zakleszczonych lub żle usytuowanych folii wraz z 

dokumentem. 

Parametry techniczne: 

• Metoda laminacji: na gorąco• Czas nagrzewania: 30 sek• Systems nagrzewania: 2 rolki - kwarc• Cichy, automatyczny roller-fed system• Prędkość laminowania: 530 mm/min (ok. 2 str. 

A4/min)• Grubość obwoluty: do 2 x 125 mic• Maksymalna grubość laminatu: 0,5mm• Maksymalna szerokość: 240 mm• Inteligentny system autowyłączania po 30 min• Autoregulacja 

temperatury: tak• Funkcja ABS 

Pozostałe informacje: 

• Waga netto: 1,5 kg• Wysokość: 8 cm• Szerokość: 36 cm• Głębokość: 15 cm• Kolor: biało-grafitowo-pomarańczowy 

 

               

LAMINATOR PREMIUM PL750, A4 PEACH 

 

Laminator Premium typ PL750 szwajcarskiej marki PEACH 

Przeznaczony do laminowania dokumentów o maksymalnym rozmiarze odpowiadającym formatowi A4. Innowacyjna technologia Eco-technology pozwala zaoszczędzić do 75% energii 

w porównaniu ze standardowymi laminatorami. Funkcja ABS umożliwia łatwe usuwanie zakleszczonych lub żle usytuowanych folii wraz z dokumentem. Zawiera zestaw startowy 10 

folii. 

Parametry techniczne: 

• Posiada dwie rolki grzejne• Metoda laminacji: na gorąco• Czas nagrzewania: ok. 2 min• Prędkość laminowania: 400 mm/min• Grubość obwoluty: do 2 x 125 mic• Maksymalna grubość 

laminatu: 0,5 mm• Maksymalna szerokość: 230 mm• Automatyczna kontrola temperatury• Funkcja ABS 

Pozostałe informacje: 

• Waga netto: 0,73 kg• Wysokość: 6,0 cm• Szerokość: 36,0 cm• Głębokość: 14,0 cm• Kolor: biało-grafitowy 

 

 



LAMINATOR A3 PREMIUM PL755,  PEACH 

 

Laminator Premium typ PL755 szwajcarskiej marki PEACH 

Przeznaczony do laminowania dokumentów o maksymalnym rozmiarze odpowiadającym formatowi A4. Innowacyjna technologia Eco-technology pozwala zaoszczędzić do 75% energii 

w porównaniu ze standardowymi laminatorami. Funkcja ABS umożliwia łatwe usuwanie zakleszczonych lub żle usytuowanych folii wraz z dokumentem. Zawiera zestaw startowy 10szt 

folii. 

Parametry techniczne: 

• Posiada dwie rolki grzejne• Metoda laminacji: na gorąco• Czas nagrzewania: ok. 2 min• Prędkość laminowania: 400 mm/min• Grubość obwoluty: max 2 x 125 mic• Maksymalna 

grubość laminatu: 0,4 mm• Maksymalna szerokość: 330 mm• Automatyczna kontrola temperatury• Funkcja ABS• Cichy, automatyczny roller-fed system 

Pozostałe informacje: 

• Waga netto: 1,335 kg• Wysokość: 6,5 cm• Szerokość: 46,0 cm• Głębokość: 16,0 cm• Kolor: biało-grafitowy 

 

LAMINATOR HOME OFFICE PL707, A4 MARKI PEACH 

 

Przeznaczony do laminowania dokumentów o maksymalnym rozmiarze odpowiadającym 

formatowi A4. Idealny do zabezpieczenia wydrukowanych zdjęć, kart identyfikacyjnych, 

tabliczek bagażowych itp. 

 
Parametry techniczne: 

• Posiada dwie rolki grzejne 

• Metoda laminacji: na gorąco 

• Czas nagrzewania: 3-5 min 

• Prędkość laminowania: 250 mm/min 

• Grubość obwoluty: 2 x 125 mic 

• Maksymalna grubość laminatu: 0,5mm 

• Maksymalna szerokość: 230 mm 

 

Pozostałe informacje: 

• Waga netto: 0,8 kg 

• Wysokość: 6,5 cm 

• Szerokość: 33,5 cm 

• Głębokość: 11 cm 

• Kolor: biały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


