
 
Täysin automaattinen A3 erittäin nopea korkealuokkainen laminointilaite ainutlaatuisella
älykkäällä sensori teknologialla. Tunnistaa asiakirjan paksuuden ja automaattisesti
valitsee parhaan nopeuden. Sopii 80-250 mikronin taskuille. Ainoastaan 1 min.
esilämmitysaika. Käyttöä helpottavalla yksinkertaisella ja helpolla syöttöjärjestelmällä.
Intensiiviseen ammattikäyttöön.

Ominaisuudet
Ainutlaatuinen älykäs sensoriteknologia - ei monimutkaisia asetuksia - täydellinen lopputulos!
1500 mm/min laminointinopeus - ihanteellinen jatkuvaan toimistokäyttöön
1 min. esilämmitysaika. Ei odotusta vaihdettaessa eri paksuiseen taskuun.
Taskun syöttöä helpottava uusi syöttöjärjestelmä ja ainutlaatuiset patentoidut suojaläpät varmistavat
tasaisen ja korkealuokkaisen laminoinnin.
Alhainen energiankulutus, automaattinen virran katkaisu 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen
Automaattinen palautustoiminto – estää jumiutumisen laitteen ollessa tukossa
80 - 250 mikronille
A4 80 mic. arkin laminointi noin 20 sekuntia
LED on/off ja palautus osoitin
Sisältää taskujen aloituspaketin
3 vuoden takuu, CE sertifioitu
Suositellaan käytettäväksi Leitz UDT taskujen kanssa

Tekniset tiedot

Tuotenumero 75200000

Väri Kiiltävä valkoinen/ Antrasiitti

Materiaali ABS muovi

Mitat 482 x 125 x 400

Toiminaperiaate 6 telaa, nopeuden säätö

Lämmitysmenetelmä 4 lämmitettyä telaa

Teho 1700 W

Taskun paksuus 80(75)-250 mikronia

Takuu 3 vuotta

Sopii valokuville kyllä

Lämpenemisaika 1 min

Jännite 220/240 V AC

Työskentelylämpötila max. 135° kiinteä

Max. paksuus 0.6 mm

Max. leveys 320 mm

Koko (alustalla) mm (L x K x S) mm: 526 x 143 x 401

Vapautusmekanismi Sähköinen palautustoiminto

Noin. laminointi (A4) 20 sek. (A4 80 mikronia)

Nopeus max. 1.500 mm/min; muuttuva

Laminointilaite Leitz iLAM Touch 2 Turbo A3



KIILTÄVÄ VALKOINEN/ ANTRASIITTI

Käytetään A3 koko

Paino 8,2

Yksikkö 1

Minimi til.määrä 1

Pakkausmäärä 1
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