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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ETYKIETY NA PŁYTY CD/DVD , ŚREDNICA 114/18MM, OKRĄGŁE, BIAŁE, TYPU APLI
AP10294

Etykiety samoprzylepne, przeznaczone do opisywania,
oznaczania płyt CD/DVD, odpowiednie do drukarek
atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek
Specjalna formuła kleju nie ulega rozpuszczeniu przy
wysokich temperaturach, dzięki czemu nie wycieka i nie
odkłada się na mechanizmie drukarki
Rozmiar etykiety: ø114mm
Liczba etykiet na arkuszu: 3
średnica etykiet idealnie pasująca do średnicy płyt CD/DVD
Etykieta jest gotowa do użycia zaraz po wydruku!
Klej usuwalny – możliwość usunięcia etykiety bez
pozostawienia śladów kleju (AP2001)
Produkt wykonany z materiałów nadających się do
recyklingu
Darmowy program do projektowania i wydruku etykiet
APLI SOFT kompatybilny również z oprogramowaniem
Windows 7 dostępny na stronach producenta lub pbs
100 arkuszy w j.s.
Kolor biały

 

 
PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU
Numer dostawcy AP10294
Numer Celcen 14-00124-2
Kod kreskowy
Nazwa produktu Etykiety na płyty CD/DVD , średnica 114/18mm, okrągłe, białe, typu APLI

AP10294
Opis Etykiety samoprzylepne, przeznaczone do opisywania, oznaczania płyt

CD/DVD, odpowiednie do drukarek atramentowych, laserowych oraz
kserokopiarek; specjalna formuła kleju nie ulega rozpuszczeniu przy wysokich
temperaturach, dzięki czemu nie wycieka i nie odkłada się na mechanizmie
drukarki; rozmiar etykiety: ø114mm; liczba etykiet na arkuszu: 3; średnica
etykiet idealnie pasująca do średnicy płyt CD/DVD; etykieta jest gotowa do
użycia zaraz po wydruku!; klej usuwalny – możliwość usunięcia etykiety bez
pozostawienia śladów kleju (AP2001); produkt wykonany z materiałów
nadających się do recyklingu; darmowy program do projektowania i wydruku
etykiet APLI SOFT kompatybilny również z oprogramowaniem Windows 7
dostępny na stronach producenta lub pbs; 100 arkuszy w j.s.; kolor biały

Kategoria Etykiety samoprzylepne
Klasa Premium
Marka APLI
 
KOLOR
Kolor Biały
 
CECHA
Produkt Etykiety na cd/dvd
Typ Inkjet, laser, copier
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KARTA KATALOGOWA PRODUKTU STR. 2

ETYKIETY NA PŁYTY CD/DVD , ŚREDNICA 114/18MM, OKRĄGŁE, BIAŁE, TYPU APLI
AP10294

Kształt Okrągłe
Materiał Papier
W ofercie od 2013-01
 
WYMIARY
Gramatura (g/m2) B.d.
Wymiary (mm) średnica: 114
 
ILOŚĆ
Ilość arkuszy 100
Ilość etykiet na arkuszu 3
 
CERTYFIKATY
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
CPV 30192800-9 Etykiety samoprzylepne
 
Jesteśmy przekonani, że z pomocą przetargibiurowe.pl usprawnicie Państwo własne procesy biznesowe
związane ze żmudnym poszukiwaniem odpowiadających Państwu produktów oraz opracowaniem specyfikacji i
zapytań ofertowych.
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy
Zespół, PrzetargiBiurowe.pl
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