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Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE HP
SMART TANK 500 / 515 / 530
– podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner
– technologia druku: atramentowy
– maksymalny rozmiar nośnika: A4
– maksymalna szybkość druku (mono) – 11 str./min.
– maksymalna szybkość druku (kolor) – 5 str./min.
– wydajność: 1000 str./mies.
– rozdzielczość druku 4800 x 1200 dpi
– pojemność podajnika papieru – 100 ark.
– rozdzielczość skanowania, optyczna: do 1200 dpi
– zainstalowana pamięć – 256 MB;
– złącze zewnętrzne: USB 2.0
– komunikacja bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth, odbiornik USB (Model 515, 530)
– podajnik papieru ADF: do 25 arkuszy (Model 530)
Rodzaj
Smart Tank 500
Smart Tank 515
Smart Tank 530

HPA296C/M/Y

HPA296A

Indeks Jedn.
HPA300A Szt.
HPA300B Szt.
HPA300C Szt.

– podstawowe funkcje: drukarka
– technologia druku: laserowy
– maksymalny rozmiar nośnika: A4
– maksymalna szybkość druku (mono) – 20 str./min.
– wydajność: 20 000 str./mies.
– rozdzielczość druku 600 x 600 dpi
– pojemność podajnika papieru – 150 ark.
– zainstalowana pamięć – 32 MB;
– złącze zewnętrzne: USB (Type B)
– komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Rodzaj
Neverstop 1000w

HPA297A

Indeks Jedn.
HPA301B Szt.

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE HP
NEVERSTOP MONO 1200W
– podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner
– technologia druku: laserowy
– maksymalny rozmiar nośnika: A4
– maksymalna szybkość druku (mono) – 20 str./min.
– wydajność: 20 000 str./mies.
– rozdzielczość druku 600 x 600 dpi
– pojemność podajnika papieru – 150 ark.
– rozdzielczość skanowania, optyczna: do 600 dpi
– zainstalowana pamięć – 64 MB;
– złącze zewnętrzne: USB (Type B)
– komunikacja bezprzewodowa: WiFi
– bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi) (tylko model M15W)
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DRUKARKA HP NEVERSTOP 1000W

HPA297A

Rodzaj
Indeks Jedn.
Neverstop 1200w HPA302B Szt.

DRUKARKI HP LASERJET PRO COLOR M454dn / M454dw
– podstawowe funkcje: drukarka
– technologia druku: laserowy
– maksymalny rozmiar nośnika: A4
– maksymalna szybkość druku (mono) – 28 str./min.
– maksymalna szybkość druku (kolor) – 28 str./min.
– druk dwustronny: automatyczny
– wydajność: 4 000 str./mies.
– rozdzielczość druku 600 x 600 dpi
– pojemność podajnika papieru – 250 ark.
– zainstalowana pamięć – 512 MB;
– złącze zewnętrzne: RJ-45, USB 2.0, USB (Type B)
– komunikacja bezprzewodowa: WiFi
– Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 2,7 (Model 454dw)
Rodzaj
Indeks Jedn.
Pro 454dn HPA303A Szt.
Pro 454dw HPA303B Szt.
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HPA299C/M/Y

Pro 454dn

HPA299A

Pro 454dw
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Maszyny i urządzenia biurowe
TAŚMY DO DRUKAREK DYMO/BROTHER

Kolor

TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 9 mm x 7 m,
LM100/100PLUS/100SERIES/120P/280/300/350/350D/350SERIES/360D/400/420P/450/450D/ 450SERIES/500TS, LMPC, LMPC2
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM 9 mm x 7 m, LM100 /120/150/160/200/210/210D/220/260/260P/260D/280/300/350/360D/420P/500TS
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 12 mm x 7 m, LM100/110/120/150/160/200/210D/220/260/280/300
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM, 1 mm x 7 m,
LM100/100+/120/120P/150/155/160/200/210/210D /220/220P/260/260P/260D/280/300/350/360D/400/420P/450D/500TS
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM, 12 mm x 7 m, DYMO LM100, LM100+, LM120, LM120P, LM150, LM155, LM160, LM200, LM210,
LM210D , LM220, LM220P, LM260, LM260P, LM260D, LM280, LM300, LM350, LM360D, LM400, LM420P, LM450D, LM500TS
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA BIAŁYM TERMOKURCZLIWA, 6 mm x 1,5 m,
DYMO LM 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA ŻÓŁTYM TERMOKURCZLIWA, 6 mm x 1,5 m,
DYMO LABEL MANAGER 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS
TAŚMA 3D DYMO BIAŁE NA NIEBIESKIM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS), 9 mm x 3 m
TAŚMA 3D DYMO BIAŁY NA ZŁOTYM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS), 9 mm x 3 m
TAŚMA 3D DYMO BIAŁY NA ZIELONYM (DO WYTŁACZANIA, EMBOSS), 9 mm x 3 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM, 12 mm x 8 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM, 18 mm x 8 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM, 9 mm x 8 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM, 24 mm x 8 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA ŻÓŁTYM, 12 mm x 8 m
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM, 6 mm x 8 m
ETYKIETY NA ADRESS ZWROTNY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM, 25*54 mm, 500 szt. w op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM, 32*57 mm, 1000 szt. w op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM, 36*89 mm, 260 szt. w op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM, 28*89 mm, 130 szt. w op.
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM, 62 mm*30.48 m
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM, 62 mm*29 mm*800 szt.
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Typ
produktu

Indeks

Jedn.

S0720680

THA002X

Szt.

S0720730
S0720530

THA028X
THA001X

Szt.
Szt.

S0720830

THA047X

Szt.

S0720580

THA074X

Szt.

18051

THA075X

Szt.

18052

THA076X

Szt.

S0898140
S0898190
S0898160
TZE231
TZE241
TZE221
TZE251
TZE631
TZE211
LW11352
LW11354
LW99012
LW99010
DK22.205
DK11.209

THA077X
THA078X
THA079X
THA080X
THA081X
THA082X
THA083X
THA084X
THA085X
THA086X
THA087X
THA088X
THA089X
THA090X
THA091X

Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
Szt.
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Kalkulatory

KALKULATOR CITIZEN SDC-444S

– kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania
(bateria słoneczna i baterie)
– funkcja pierwiastka kwadratowego
oraz obliczania procentów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 98 x 62 x 10 mm
Indeks
Jedn.
CTA001X
Szt.

KALKULATOR CITIZEN SDC-554S
– kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania
(bateria słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– wymiar: 199 x 153 x 31mm
– podwójna pamięć
– funkcja pierwiastka kwadratowego,
obliczania procentów, podatków
oraz zaokrąglania wyników
– zasada pełnych kosztów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
Indeks
Jedn.
CTA003X
Szt.

KALKULATOR CITIZEN SDC-868L
– kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania
(bateria słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– podwójna pamięć
– funkcja pierwiastka kwadratowego,
obliczania procentów, zaokroąglania oraz podatków
– zasada pełnych kosztów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku
oraz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 154 x 152 x 28 mm
Indeks
CTA007X

Jedn.
Szt.

KALKULATOR CITIZEN
WR3000 WODOODPORNY

– kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania
(bateria słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania
procentów oraz zaokrąglania wyników
– zasada pełnych kosztów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz
podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 199 x 153 x 31 mm
Indeks
Jedn.
CTA002X
Szt.

KALKULATOR CITIZEN CT555N
– kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania (bateria
słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– funkcja pierwiastka kwadratowego,
obliczania procentów oraz podatków
– zasada pełnych kosztów
– możliwość sprawdzenia i korekty
– wyposażony w klawisz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 130 x 129 x 34 mm
Indeks
CTA004X

Jedn.
Szt.

KALKULATOR CITIZEN SDC-368
– kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania (bateria
słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– podwójna pamięć, obliczania procentów
oraz zaokrąglania
– zasada pełnych kosztów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku
oraz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 152 x 152 x 27 mm
Indeks
CTA008X

Jedn.
Szt.

KALKULATOR CITIZEN SDC-888

– wodoodporny kalkulator
z 12-cyfrowym wyświetlaczem,
świetnie nadaje sie do chłodni.
– podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów,
sumy łącznej oraz podatku
– wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 152 x 105 x 38 mm

– kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
– podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
– stały kąt nachylenia wyświetlacza
– podwójna pamięć
– obliczanie marży [MU]
– funkcja pierwiastka kwadratowego,
obliczania procentów oraz zaokrąglania
– zasada pełnych kosztów
– wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
– wyłącza się automatycznie
– wymiar: 203 x 158 x 31 mm

Indeks
CTA006X

Indeks
CTA005X

Jedn.
Szt.
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Maszyny i urządzenia biurowe

KALKULATOR CITIZEN
SLD-200NR KIESZONKOWY

Jedn.
Szt.
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Kalkulatory

KALKULATOR
CASIO GR-12 BIUROWY

Maszyny i urządzenia biurowe

– 12-cyfrowy wyświetlacz
– zasilanie: bateria + zasilanie słoneczne
– klasyczny sposób liczenia %,
– podwójna pamięć
– zmiana znaku +/– obliczanie marży MU
– pierwiastek kwadratowy
– klawisz cofania
– licznik pozycji, podwójne zero
– key Rollover
– wymiary: 34.7 x 155 x 209 mm
Rodzaj
czarny
niebieski
zielony
jasnoniebieski
pomarańczowy
fioletowy
różowy

KALKULATOR CASIO HR-150RCE Z DRUKARKĄ
– konwersja walut
– TAX+/– funkcja check & correct ( 150 kroków)
– funkcja ponownego wydruku
– podwójne zero
– marżowy sposób liczenia % • o bliczenia delta %
– naliczanie marży (MU/MD)
– suma częściowa i całkowita
– obliczenia handlowe: koszt / marża / sprzedaż
– zaokrąglanie wyników
– licznik pozycji • korekta ostatniej cyfry
– wyświetlacz LCD: 12 cyfr
– prędkość wydruku: 2 linie / sek.
– wydruk czasu i daty • 2 kolorowy wydruk
– szerokość papieru: 58 mm
– zasilacz jako opcja
– wymiary: 295 x 165 x 65 mm
Indeks
CAA053X
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Indeks Jedn.
CAA050X Szt.
CAA050C Szt.
CAA050D Szt.
CAA050H Szt.
CAA050L Szt.
CAA050S Szt.
CAA050T Szt.

KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4127

Wałeczek IR40T

– 12-cyfrowy wyświetlacz
z zasilaniem bateryjno-solarnym
– funkcja pierwiastka kwadratowego
oraz obliczania procentów, obliczanie
marży MU, podwójne zero, kasowanie
ostatniej pozycji, podwójna pamięć,
ustawienie dziesiętne, zaokrąglanie
wyniku, Kasowanie ostatniej pozycji,
– wyłącza się automatycznie
– wymiary: 203 x 158 x 31 mm
Indeks
DOA307X

Jedn.
Szt.

Jedn.
Szt.

KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4161

KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4129

– 16-cyfrow wyświetlacz z zasilaniem
bateryjno-solarnym
– funkcja pierwiastka kwadratowego oraz
obliczania procentów, obliczanie marży
MU podwójne zero, kasowanie ostatniej
pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne,
zaokrąglanie wyniku, konwersja walut
– wyłącza się automatycznie
– wymiary: 193 x 142 x 39 mm

– 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem
bateryjno-solarnym
– metalowa obudowa
– wyłącza się automatycznie
– funkcja pierwiastka kwadratowego
oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU
podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglanie wyniku,
kasowanie ostatniej pozycji, suma całkowita GT
– wymiary: 204 x 154 x 37 mm

Indeks
DOA308X

Indeks
DOA309X

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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Kalkulatory

– 12-cyfrow wyświetlacz z zasilaniem
bateryjno-solarnym
– funkcja pierwiastka kwadratowego
oraz obliczania procentów, pbliczanie marży MU
obliczenia podatkowe TAX=+ TAX-, sprawdź i popraw
CHECK & CORRECT, podwójne zero, potrójne zero,
pamięć, suma całkowita GT, ustawienie dziesiętne,
zaokrąglanie wyniku
– wyłącza się automatycznie
– wymiary: 186 x 142 x 39 mm
Indeks
DOA310X

Jedn.
Szt.

KALKULATOR TOOR
TR-2245 BIUROWY

KALKULATOR ESPERANZA
EULER BIUROWY
– posiada wszystkie podstawowe funkcje
matematyczne (dodawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie,
obliczanie procentów), funkcję cofania
wpisywanych cyfr oraz możliwość
zapamiętywania wyników
– pochylony wyświetlacz, duże wyświetlane cyfry oraz duże klawisze
ułatwiają pracę z kalkulatorem
– idealny do codziennego użytku w sklepach i biurach
Indeks
Jedn.
ESA042X
Szt.

KALKULATOR TOOR
TR-2382 BIUROWY

– 12-pozycyjny wyświetlacz
– 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
– posiada funkcje: pierwiastkowanie,
obliczanie procentu liczby, marża/obniżka,
zmiana znaku, suma ogólna, klawisz
cofania ostatniej cyfry, pamięć
– kasowanie ostatniej pozycji
– wymiary: 142 x 105 x 23 mm

– 12-pozycyjny
– 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
– pamięć
– posiada funkcje: pierwiastkowanie,
zmiana znaku, obliczanie procentu liczby
– kasowanie ostatniej pozycji
– wybór trybu przecinka
– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
– wymiary: 147 x 104 x 33 mm

Indeks
KWA087X

Indeks
KWA108X

Jedn.
Szt.

Maszyny i urządzenia biurowe

KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4123

Jedn.
Szt.

KALKULATOR DWULINIOWY
TOOR TR-1223
– dwuliniowy wyświetlacz 10-pozycyjny
– kasowanie ostatniej pozycji
– klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
– wykonywanie działań w nawiasach
– obliczanie procentu
– pamięć
– klawisz zmiany znaku
– zasilanie bateryjne i słoneczne
– wymiary: 148 x 105 x 20 mm
Rodzaj
niebieski
biały
różowy

Indeks Jedn.
KWA220C Szt.
KWA220G Szt.
KWA220T Szt.

pomoże – doradzi – dostarczy
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KALKULATOR
TOOR TR-2242 BIUROWY

Maszyny i urządzenia biurowe

– 12-pozycyjny
– 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
– dwie niezależne pamięci
– posiada funkcje: pierwiastkowanie,
marża/obniżka, zmiana znaku, obliczanie
procentu liczby
– kasowanie ostatniej pozycji
– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
– wymiary: 145 x 137 x 33 mm
Indeks
Jedn.
KWA106X
Szt.

– 8 pozycyjny wyświetlacz
– podwójne zasilanie
– obliczanie % i pierwiastków
– gumowe przyciski
– klawisz zmiany znaku +/– etui
– wymiary: 98,5 x 62,5 x 10 mm
Indeks
CAA057X

Jedn.
Szt.

KALKULATOR
VECTOR VC444 BIUROWY

KALKULATOR VECTOR
DK-222 BIUROWY
– 12-pozycyjny wyświetlacz
– podwójne zasilanie
– zaokrąglanie wyników
– klawisz cofania
– obliczanie marży
– klawisz zmiany znaku +/–
– klawisz podwójnego zera
– wymiary: 137 x 103 x 32 mm
Indeks
Jedn.
CAA032X
Szt.

– 12 pozycyjny
– podwójne zasilanie
– podwójna pamięć
– obliczanie marży
– zaokrąglanie wyników
– klawisz zmiany znaku +/– obliczanie % i pierwiastków
– klawisz cofania
– wymiary: 200 x 154 x 36 mm
Rodzaj
czarny
biały

Indeks Jedn.
CAA054A Szt.
CAA054G Szt.

KALKULATOR VECTOR
DK-209 BIUROWY

KALKULATOR VECTOR
DK-206 BIUROWY
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KALKULATOR VECTOR VC-200

– 12-pozycyjny,
ruchomy wyświetlacz
– podwójne zasilanie
– zaokrąglanie wyników
– klawisz cofania i podwójnego zera
– funkcja GT (obliczanie sumy końcowej)
– wymiary: 200 x 150 x 27 mm

– 12-pozycyjny duży wyświetlacz
– podwójna pamięć
– zaokrąglanie wyników
– klawisz cofania, podwójnego
zera i zmiany znaku +/–
– podwójne zasilanie
– obliczanie procentowe i marży
– wymiary: 160 x 152 x 32 mm

Indeks
CAA013X

Indeks
CAA014X

Jedn.
Szt.

www.pwbiuro.pl
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Niszczarki
OLEJ DO NISZCZAREK
Specjalna formuła opracowana do smarowania
noży tnących niszczarek dokumentów.
UWAGA: regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą
pracę niszczarek. Zachęcamy do częstego wykonania prostej
czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju,
następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.
Rodzaj
125 ml Kobra
450 ml Wallner

Indeks Jedn.
ARA046X Szt.
ARA046Z Szt.

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK / 10 SZT
– arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach tnących niszczarek
– arkusz zawiera 6 ml oleju
– opakowanie 10 szt.
UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie
z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie
na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprowadzić olej równomiernie
Indeks
ARA213X

Jedn.
Op.

NISZCZARKA WALLNER XD 805 CD

MODEL

Indeks

WALLNER XD 805 CD

ARA214X

Szerokość
wejścia
[mm]

220

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

4 x 45

P-3/ T-2/ E-2

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

8

Maszyny i urządzenia biurowe

– szerokość wejścia: 220 mm
– wielkość ścinka: 4 x 45 mm
– ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8
– poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2
– niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
– pojemność kosza: 13 L
– automatyczny start/stop
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– wymiary: 322 x 163 x 310 mm
Objętość
pojemnika
[litry]

13

NISZCZARKA WALLNER XD 1012 CD
– szerokość wejścia: 220 mm
– wielkość ścinka: 4 x 35 mm
– ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10
– poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-2/ E-3
– niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
– pojemność kosza: 21 L
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
– wymiary: 396 x 220 x 360 mm
MODEL

Indeks

WALLNER XD 1012 CD

ARA206X

Szerokość
wejścia
[mm]

220

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

4 x 35

P-4

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10

Objętość
pojemnika
[litry]

21

NISZCZARKA WALLNER HD-208 C2
– niszczy: karty plastikowe, zszywki, spinacze
– automatyczny start/stop z autoreversem
– dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach
lub przepełnieniu kosza
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza
– obudowa na kółkach z blokadą
– wymiary: 465 x 271 x 355 mm
MODEL

Indeks

WALLNER HD-208 C2

ARA197X

Szerokość
wejścia
[mm]

225

Szerokość
cięcia
[mm]

2 x12

Poziom
bezpiecz.

P-5/ T-5/ E-4/ F-2

pomoże – doradzi – dostarczy

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10

Objętość
pojemnika
[litry]

16
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NISZCZARKI WALLNER HD-120 C4/C2
– niszczy: papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD, spinacze
– automatyczny start/ stop z autoreversem
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– obudowa na kółkach z blokadą
– osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza
– dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepełnieniu kosza
– wymiary 518 x 291 x 268 mm
MODEL

Indeks

WALLNER HD-120 C4 ARA193A
WALLNER HD-120 C2 ARA193B

Szerokość
wejścia
[mm]

235
235

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 30
2 x 10

Poziom
bezpiecz.

P-4/ T-4/O-1/ E-3/ F-1
P-5/ T-5/O-1/ E-4/ F-2

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10
8

Objętość
pojemnika
[litry]

20
20

Maszyny i urządzenia biurowe

NISZCZARKI WALLNER HD-220 C4/C2
– niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
– automatyczny start/stop z autoreversem
– osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
– dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach
lub przepełnieniu kosza
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza
– obudowa na kółkach z blokadą
– pojemność kosza 30 L
– wymiary: 600 x 322 x 372 mm
MODEL

Indeks

WALLNER HD-220 C4 ARA198A
WALLNER HD-220 C2 ARA198B

Szerokość
wejścia
[mm]

235
235

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 20
2 x 10

Poziom
bezpiecz.

P-4/ T-4/O-1/ E-3/ F-1
P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

14
12

30
30

NISZCZARKA WALLNER HD-300 C4/C2
– niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
– automatyczny start/stop z autoreversem
– osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
– dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach
lub przepełnieniu kosza
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza
– obudowa na kółkach z blokadą
– wymiary: 667 x 350 x 404 mm
MODEL

Indeks

WALLNER HD-300 C4 ARA199A
WALLNER HD-300 C2 ARA199B

Szerokość
wejścia
[mm]

240
240

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 25
2 x 10

Poziom
bezpiecz.

P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2

19
14

38
38

NISZCZARKA WALLNER JP 826C
– niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskietki
– automatyczny start/stop, funkcja cofania
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
– dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
– wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
– dwie osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
– wyjmowany pojemnik na ścinki
– obudowa na kółkach
– wymiary: 645 x 390 x 305 mm
MODEL

WALLNER JP 826C

62

Indeks

ARA109X

Szerokość
wejścia
[mm]

240

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

3,8 x 40 P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1

www.pwbiuro.pl
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pomoże – doradzi – dostarczy

Niszczarki

NISZCZARKA WALLNER JP 820S
– niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
– automatyczny start/stop, funkcja cofania
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
– dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
– wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
– obudowa na kółkach
– wymiary urządzenia: 645 x 390 x 305 mm
MODEL

Indeks

WALLNER JP 820S

ARA108X

Szerokość
wejścia
[mm]

230

Szerokość
cięcia
[mm]

3,9

Poziom
bezpiecz.

P-2/ O-2/ T-3/ E-2

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

25

35

NISZCZARKA WALLNER JP 830C

MODEL

Indeks

WALLNER JP 830C

ARA110X

Szerokość
wejścia
[mm]

230

Szerokość
cięcia
[mm]

1,9 x 10

Poziom
bezpiecz.

P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

17

Maszyny i urządzenia biurowe

– niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
– automatyczny start/stop, funkcja cofania
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– optyczny wskaźnik napełnienia kosza / wyjętego kosza
– dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
– wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
– obudowa na kółkach
– wymiary urządzenia: 645 x 305 x 390 mm
Objętość
pojemnika
[litry]

35

NISZCZARKA WALLNER AF 160
– niszczy: papier, karty plastikowe zszywki, małe spinacze
– pojemność kosza: 32 l
– automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
– funkcjonalny panel dotykowy uruchamiający wskazaną funkcję urządzenia
– zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście
w tryb stand-by
– okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
– cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut
lub do 60 minut przy auto podajniku
– automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
– obudowa na kółkach
– wymiary: 580 x 466 x 356 mm
MODEL

Indeks

WALLNER AF 160 C2
WALLNER AF 160 C4

ARA215A
ARA215B

Szerokość
wejścia
[mm]

220
220

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

2 x 12
4 x 12

P-5/ T-5
P-4/ T-4

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10
10

Objętość
pojemnika
[litry]

32
32

NISZCZARKA KOBRA HYBRID
– niszczy: papier, karty plastikowe, zszywki, spinacze
– automatyczny start / stop
– automatyczne odcięcie zasilania przy zaklinowaniu papieru
bądź wyjęciu kosza
– cichy silnik, przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
– utrzymuje zmagazynowaną energię elektryczną,
którą wykorzystuje podczas każdego cyklu pracy
– diody wskazujące poziom zmagazynowanej energii
– zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
– Eco-friendly – pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków
– wymiary: 500 x 370 x 260 mm
MODEL

Indeks

KOBRA HYBRID
KOBRA HYBRID S

ARA195X
ARA195Z

Szerokość
wejścia
[mm]

230
230

Szerokość
cięcia
[mm]

3,5 x 40
3,5 x 40

Poziom
bezpiecz.

P-4/ T-4/ E-3/ F-1
P-4/ T-4/ E-3/ F-1

pomoże – doradzi – dostarczy

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

9
14

Objętość
pojemnika
[litry]

30
30
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NISZCZARKI KOBRA +1
– automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
– trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
– niszczenie płyt CD (SS4, SS6, SS7)
– system Energy Smart – zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
– wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
– okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
– wymiary: 590 x 390 x 300 mm
MODEL

Maszyny i urządzenia biurowe

KOBRA +1 SS4 ES
KOBRA +1 SS7 ES
KOBRA +1 CC4 ES
KOBRA +1 SS6 ES

Indeks

Szerokość
wejścia
[mm]

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

ARA078A
ARA078B
ARA078C
ARA078D

230
230
230
230

3,8
7,5
3,5 x 40
5,8

P-2/ O-2/ T-2/ E-2
P-1/ O-1/ T-2/ E-2
P-4/ T-4/ E-3/ F-1
P-2/ O-2/ T-2/ E-2

19
27
14
25

38,5
38,5
38,5
38,5

SS4, SS6, SS7

NISZCZARKI KOBRA +2 / +3

System Throw and
Shred (Kobra +3)

– tną papier, płyty CD/DVD i karty plastikowe, zszywki, spinacze
– automatyczny start / stop z autoreversem
– zabezpieczenie przed przegrzaniem
– optyczny wskaźnik napełniania kosza
– osobne pojemniki na ścinki papieru oraz płyty CD i karty plastikowe
– odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika
– system Energy Smart – w funkcji stand-by nie zużywają energii
– system Throw and Shred (model: +3 CC4ES) umożliwia niszczenie zgniecionych kartek papieru
– wymiary: 590 x 390 x 300 mm
MODEL

KOBRA +2 SS7 ES
KOBRA +2 SS4 ES
KOBRA +3 CC4 ES
KOBRA +2 CC2 ES

Indeks

Szerokość
wejścia
[mm]

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

ARA002A
ARA002B
ARA002C
ARA002D

230
230
230
230

7,5
3,8
3,5 x 40
1,9 x 13

P-1/0-1/T-2/E-2
P-2/ O-2/ T-2/ E-2
P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1
P-5/ O-1/ T-5/ E-4/F-2

27
19
14
8

38,5
38,5
38,5
38,5

NISZCZARKI KOBRA AF+1
– niszczą: zszywki, spinacze, karty plastikowe
– pojemność kosza 40l lub 60l
– podajnik na 300 kartek A4 (80g) lub 350 A4 (70g)
do automatycznego niszczenia papieru
– automatyczne niszczenie papieru z prędkością 12 kartek na minutę
– system Energy Smart: zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
– silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
– zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
– Oil-Free System: trwałe, nie wymagające oliwienia noże tnące odporne
na zszywki i spinacze
– automatyczny start/stop z autoreversem
– automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru
lub wyjęcia pojemnika na ścinki
– obudowa szafkowa na kółkach
– dożywotnia gwarancja na noże
– wymiary urządzenia:
40 L: 360 x 390 x 640 mm (szer. x gł. x wys.)
60 L: 360 x 390 x 830 mm (szer. x gł. x wys.)
MODEL

KOBRA AF+1 40 L
KOBRA AF+1 60 L

64

Indeks

Szerokość
wejścia
[mm]

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

ARA182A
ARA182B

240
240

3,5 x 40
3,5 x 40

P-4/ T-4/ E-3/ F-1
P-4/ T-4/ E-3/ F-1

12
12

40
60
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NISZCZARKI LEITZ IQ HOME OFFICE P4 / SLIM P4
– niszczy papier, zszywki i spinacze
– cicha praca urządzenia
– czas pracy do 6 min. bez przerwy
– technologia zapobiegania zacięciom
– urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli
w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
– lampka LED sygnalizuje przegrzanie urządzenia
– dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa
– wymiary:
●P
 4: 356 (szer.) x 423 (wys.) x 238 (gł.)
P4 SLIM: 375 x 255 x 370 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok – zarejestruj się,
aby przedłużyć gwarancję
MODEL

Indeks

LEITZ IQ HOME OFFICE P4
LEITZ IQ HOME OFFICE SLIM P4

ETA355X
ETA356X

Szerokość
wejścia
[mm]

220
220

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

4 x 28
4 x 28

P-4
P-4

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10
10

Objętość
pojemnika
[litry]

23
23

Maszyny i urządzenia biurowe

NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 100
– z podajnikiem automatycznym
– niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
– niezwykle cicha praca urządzenia
– może pracować nieprzerwanie przez 20 minut
– technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę
niszczarki - urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli
w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
– dotykowy panel sterowania
– czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika
na ścinki przy pełnym oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby
ustrzec użytkownika przed niepotrzebnym bałaganem
– funkcja samooczyszczania (noże odwracają się po każdym użyciu)
pozwala uniknąć wypadania resztek papieru poza pojemnik podczas
jego opróżniania (model ETA378X)
– wymiary: 365 x 530 x 430 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby
przedłużyć gwarancję o rok
MODEL

Indeks

LEITZ IQ AUTOFEED 100 P4
LEITZ IQ AUTOFEED 100 P5

ETA378X
ETA379X

Szerokość
wejścia
[mm]

220
220

Szerokość
cięcia
[mm]

Poziom
bezpiecz.

4 x 30
2 x 15

P-4
P-5

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

8
6

Objętość
pojemnika
[litry]

34
34

NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE P4 / P5
– niszczy: papier, zszywki i spinacze
– cicha praca urządzenia
– może pracować do 120 min. bez przerwy
– technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki
– urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku
umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
– dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa
– wymiary: 370 x 290 x 500 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję
MODEL

Indeks

LEITZ IQ OFFICE P4
LEITZ IQ OFFICE P5

ETA357X
ETA359X

Szerokość
wejścia
[mm]

223
223

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 40
2 x 15

Poziom
bezpiecz.

P-4
P-5

pomoże – doradzi – dostarczy

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

15
10

Objętość
pojemnika
[litry]

23
23

www.pwbiuro.pl

65

Niszczarki

NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 150
– z podajnikiem automatycznym
– niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
– niezwykle cicha praca urządzenia – gwarantuje niezakłócony
spokój w miejscu pracy
– może pracować nieprzerwanie przez 30 minut
– unikalna funkcja samooczyszczania (noże odwracają się po każdym użyciu)
pozwala uniknąć wypadania resztek papieru poza pojemnik podczas jego opróżniania
– czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki przy pełnym
oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby ustrzec użytkownika przed niepotrzebnym bałaganem
– technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki – urządzenie zatrzymuje się
automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy.
– dotykowy panel sterowania gwarantuje łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia
– wymiary: 366 x 618 x 430 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć gwarancję o rok
MODEL

Maszyny i urządzenia biurowe

LEITZ IQ AUTOFEED 150 P4
LEITZ IQ AUTOFEED 150 P5

Szerokość
wejścia
[mm]

Indeks

ETA380X
ETA381X

Szerokość
cięcia
[mm]

220
220

Poziom
bezpiecz.

4 x 30
2 x 15

P-4
P-5

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

Objętość
pojemnika
[litry]

8
6

44
44

NISZCZARKA LEITZ IQ OFFICE PRO P4 / PRO P5
– niszczy: papier, zszywki i spinacze
– cicha praca urządzenia
– technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki
– urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku
umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy
– pracuje przez 240 minut bez przerwy
– dotykowy panel sterowania, łatwa i intuicyjna obsługa
– cztery, wysokiej jakości kółka ułatwiają przemieszczanie niszczarki
– wymiary: 406 x 317 x 598 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok - zarejestruj się, aby przedłużyć gwarancję o rok
MODEL

Indeks

LEITZ IQ OFFICE PRO P4
LEITZ IQ OFFICE PRO P5

ETA358X
ETA360X

Szerokość
wejścia
[mm]

230
230

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 40
2 x 15

Poziom
bezpiecz.

P-4
P-5

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

20
15

Objętość
pojemnika
[litry]

30
30

NISZCZARKA LEITZ IQ AUTOFEED 300
– z podajnikiem automatycznym
– blokada PIN zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
– niszczy karty kredytowe, zszywki i spinacze
– niezwykle cicha praca urządzenia – gwarantuje niezakłócony spokój w miejscu pracy
– może pracować nieprzerwanie przez 60 minut
– czujnik na podczerwień ostrzega o konieczności opróżnienia pojemnika na ścinki
przy pełnym oraz przy 80-procentowym jego wypełnieniu, aby ustrzec użytkownika
przed niepotrzebnym bałaganem
– technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczarki urządzenie zatrzymuje się automatycznie i cofa papier, jeżeli w podajniku umieszczonych zostało zbyt wiele arkuszy.
– dotykowy panel sterowania gwarantuje łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia
– wymiary: 415 x 735 x 465 mm
– gwarancja: 2 lata + 1 rok (także na ostrza) – zarejestruj urządzenie, aby przedłużyć
gwarancję o rok
MODEL

LEITZ IQ AUTOFEED 300 P4
LEITZ IQ AUTOFEED 300 P5
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Indeks

ETA382X
ETA383X

Szerokość
wejścia
[mm]

220
220

www.pwbiuro.pl

Szerokość
cięcia
[mm]

4 x 30
2 x 15

Poziom
bezpiecz.

P-4
P-5

Wydajność
ilość arkuszy
A4/80 g

10
8

Objętość
pojemnika
[litry]

60
60

pomoże – doradzi – dostarczy

