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Eredeti Trodat Printy 4630
ALAPBÓL KÖRNYEZETBARÁT

Termékjellemzők:
 Az Eredeti Printy 4.0: Akár 65%*-ban újra feldolgozott műanyagból készül. Ezzel segít értékes
erőforrásokat és akár 49%* CO2-t megtakarítani. A meg nem takarítható CO2 arányt pedig WWF®
ajánlású projektek támogatása kompenzálja.
 Ideális bélyegző az utazáshoz is az opcionális védőtalpnak köszönhetően.
 A lehető legegyszerűbb gumiklisé felhelyezés: A szöveglemez tartó megemelt pozíciója segíti a
könnyű felragasztást.
 A indexablak könnyen levehető és szimmetrikus rögzítő fülek tartják a helyén biztosan.
 Innovatív IMD technológia: Minimalizálja a karcolódás és az újlenyomatok lehetőségét és
bizonyítja, hogy egy Eredeti Printy van a kezünkben.
 Az Eredeti Printy 4.0 bélyegzők használata során a kezünk tiszta marad: A cserepárnán található
speciális megfogási pontoknak köszönhetően garantáltan tiszta és könnyű a párnacsere.
 Könnyen egyedivé tehető: A nagy nyomtatható előlappal rendelkezik. Ezzel tágas felületetett
biztosít a különböző reklámábráknak és emblémáknak.
 A bélyegző alsó részének nyitott felületei ideális lenyomat célzást biztosítanak.
 MCI verzió elérhető.
* ECO-fekete és ECO-szürke. A többi szín esetén kisebb mértékben.

Elérhetőség:
 A forgalmazás Magyarországon 2015. május közepén, végén indul.
Figyelje hírleveleinket. Adja le rendelését előre, hogy elsőként kínálhassa majd ügyfeleinek!
Termék adatok / Csomagolás:










Lenyomat méret: kör Ø 30 mm
Termék változatok: szövegbélyegző, kirakós bélyegző (rendelésre, kül. nyelvek)
Csomagolás: Egyedi doboz (standard) / Bliszter (rendelésre) a kirakóshoz
Vonzó színválaszték: ECO-fekete, ECO-szürke, kék, piros (rendelésre)
Tartozék párna színválaszték: fekete, kék, piros, vagy párna nélkül
Cserepárna színválaszték: fekete, kék, zöld, piros, lila, normál natúr, spec. natúr, MCI natúr
Csomagolási méret: 49,0 x 51,5 x 104,6 mm
A bélyegző magassága: 102,5 mm
A bélyegző tömege (párnával együtt): 54,7 g
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Rendelési számok és nevek Magyarországon:
Kód

Név

4630/F

Printy 4630/FEKETE

fekete párnával

4630/K/K

Printy 4630/KÉK

kék párnával

4630/SZ PN

Printy 4630/SZÜRKE

párna nélkül

6/4630/MCI

Cserepárna 6/4630 MCI párna

6/4630F

Cserepárna 6/4630 fekete

6/4630K

Cserepárna 6/4630 kék

6/4630L

Cserepárna 6/4630 lila

6/4630N

Cserepárna 6/4630 natúr

6/4630P

Cserepárna 6/4630 piros

6/4630Z

Cserepárna 6/4630 zöld

7/4630-P4

Védőtalp 4630-hoz (zárókupak)

További szín és csomagolás illetve kirakós szett verziók rendelésre! Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!
Az új 4630 a 46030 (46030 MCI, 6/46030) típust váltja le, amely 2015. év végig kifut!

Lenyomat minta:
MCI:

Szín információk:

Hagyományos:

