UniBinder 8.2
UniBinder 8.2 je nejnovìjší technologií pro
snadnou vazbu dokumentù. Kombinuje
tradièní a ovìøený systém Unibind Resin
SteelBinding s novì vyvinutým lisovacím
prvkem. Je urèený pro univerzální použití
v kanceláøích s dùrazem na variabilitu
vázacích desek
a snadnou obsluhu.
Dokáže svázat
dokumenty od 1 do
340 listù v deskách
s pouhými 6 šíøkami
høbetù. Váže, lisuje
a chladí složky
bìhem okamžiku
v jediném zaøízení.

VAZBA

LISOVÁNÍ

VYCHLAZENÍ

Zahøíváním po urèitou dobu
dojde k roztavení speciální
pryskyøice a tak ke svázání
dokumentu po jejím
opìtovném vychlazení.

Lisováním bude høbet
dokonale pøizpùsoben
tloušce vázaného
dokumentu a tak zajištìno
perfektní vazby.

Po slisování høbetu
pøemístìte vázací desky
UniCover do chladicí
pøihrádky pro dokonèení
vazby.

+

Výkon

Kvalita

 UniBinder 8.2 dokáže svázat až 8 dokumentù najednou
 Sváže až 340 listù v deskách UniCover pøi pouhých

 Dokonale pevná a trvale odolná vazba
 Lisovací jednotka stlaèuje listy dokumentu

6 šíøkách høbetù
 Nevyžaduje žádný zahøívací èas

dovnitø vazby, èímž zvyšuje její kvalitu
 Snadná a rychlá výmìna listù

Snadné použití

Spolehlivost

 Vaše práce je hotová ve 3 jednoduchých krocích
 Mimoøádnì pøátelská a komfortní obsluha
 Vázání a lisování se spouští automaticky detekcí ocelového

 Vždy pøipraven pohotovì k použití
 Zcela bezúdržbový provoz

høbetu

VÁZACÍ DESKY

UniCover Hard

UniCover Flex & UniCover Spine

UniCover Soft

UniCover Wrapped, Mono, Duo, Panorama

SPECIFIKACE
! rozmìry: 480 x 295 x 390 mm
! 2 vázací pøihrádky (2x 25 mm)
! 1 automatická lisovací pøihrádka (15 - 340)
! 2 chladící pøihrádky

! hmotnost: 11,5 kg
! napájení 220-240 V - 50 Hz
! pøíkon: 2x 175 W
! certifikace CE

INSTRUKCE

1

vložte dokument
do desek UniCover

2

start zahøívací
fáze

3

ukonèení zahøívání
indikuje zelená kontrolka

UNIBIND Czech Republic s.r.o., Pekaøská 621/7, 155 00 Praha 5
+420 273 134 190, obchod@unibind.cz, www.unibind.cz

4

lisování

5

start chladící
fáze

6

hotovo!

Tvoøíme pevné vazby!

