
Promocja obowiązuje przy zakupach od 1 kwietnia do 31 lipca 2018 r.  

Regulamin promocji na: www.fellowes-promotion.com 

PRZYGOTUJ SIĘ 
DO RODO

Eliminuje uciążliwe zacięcia 

dokumentów

Eliminuje uciążliwe zacięcia 

dokumentów

Eliminuje uciążliwe zacięcia 

dokumentów

Wysoki poziom zabezpieczenia 

niszczonych dokumentów

Niszczy:

Niszczy:

Niszczy:

Niszczy:

Zatrzymuje pracę noży w momencie 

dotknięcia szczeliny wejściowej

Zatrzymuje pracę noży w momencie 

dotknięcia szczeliny wejściowej

Zatrzymuje pracę noży w momencie 

dotknięcia szczeliny wejściowej

Zapobiega przypadkowemu 

uruchomieniu urządzenia  

np. przez dzieci lub zwierzęta

Bardzo cicha praca niszczarki,  

idealna do biura

Bardzo cicha praca niszczarki,  

idealna do biura

Pobiera aż do 70% mniej energii 

podczas pracy i uśpienia

Automatyczne oliwienie noży tnących

Niszczarka Fellowes® 79Ci 

•  niszczy jednorazowo do 16 kartek A4 (70g) na ścinki  

o wielkości 4×38 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

• w yposażona w pojemny 23 litrowy  kosz na ścinki

• u możliwia niszczenie bez przerwy przez 20 minut 

• idealna do użytku przez 1-3 osoby w małym biurze

Nr kat.: SKU 4679001

Niszczarka Fellowes® 225Ci

•  niszczy jednorazowo do 24 kartek A4 (70g) na ścinki  

o wielkości 4×38 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

• wyposażona w pojemny 60 litrowy  kosz na ścinki

• umożliwia niszczenie w trybie pracy ciągłej 

• idealna do użytku przez grupę powyżej 5 osób w dużym biurze

Nr kat.: SKU 4622001

Niszczarka Fellowes® 425Ci 

•  niszczy jednorazowo do 32 kartek A4 (70g) na ścinki  

o wielkości 4×30 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

• wyposażona w pojemny 114 litrowy kosz na ścinki

• umożliwia niszczenie w trybie pracy ciągłej  

• idealna do użytku przez grupę powyżej 10 osób w dużym biurze

Nr kat.: SKU 4698001

Niszczarka Fellowes® 62Mc

•  niszczy jednorazowo do 10 kartek A4 (70g) na mikrościnki 

o wielkości 3×10 mm (poziom bezpieczeństwa P-4)

• wyposażona w pojemny 19-litrowy  kosz na ścinki

• umożliwia niszczenie bez przerwy przez 7 minut

• idealna do użytku osobistego w domu lub małym biurze

Nr kat.: SKU 4685201

ZWROT

ZWROT

ZWROT

ZWROT

Zadbaj o bezpieczeństwo danych i 

ODBIERZ DO 400 PLN ZWROTU  

przy zakupie wybranych niszczarek

z

Pobiera aż do 70% mniej energii 

podczas pracy i uśpienia

Pobiera aż do 70% mniej energii 

podczas pracy i uśpienia

Katowice, ul. Bielska 29 tel. 32 356 30 00 
www.vector.katowice.pl


