
W dniach od 19 stycznia  
do 31 marca 2015 roku 
oferujemy nowoczesne 
urządzenia Fellowes  
z możliwością zwrotu  
do 400 PLN* - to unikalna 
szansa na tańszą wymianę  
starych urządzeń 
na nowe!

Wymień swoje urządzenie na nowe! 
Oszczędź czas i pieniądze z automatyczną 
laminacją lub niszczeniem!

Nie czekaj!

Aby otrzymać zwrot na konto 
po prostu kup swoje nowe urządzenie Fellowes objęte promocją w trakcie jej trwania 
i zarejestruj je na stronie www.fellowes-promotion.com
* Kwota zależna od modelu urządzenia

W O R K  BE T T ER W O R K  BE T T ER
Regulamin promocji i rejestracja na: www.fellowes-promotion.com



W O R K  BE T T ER W O R K  BE T T ER

MODELE OBJĘTE PROMOCJĄ FELLOWES CASHBACK
Termin trwania promocji: 19.01 - 31.03.2015 r.

100
PLN ZWROTU

80
PLN ZWROTU

150
PLN ZWROTU

400
PLN ZWROT

Aby otrzymać zwrot zarejestruj zakup na: www.fellowes-promotion.com

AUTOMAX 500C
Wysokowydajne niszczarki biurowe. Niszczą dokumenty ze zszywkami i spinaczami, nawet  
te pogięte i niestarannie złożone, podarte czy na papierze błyszczącym, dokumenty wielokrotnie 
złożone, karty kredytowe, płyty CD/DVD, pocztę reklamową. Bardzo duża wydajność  
- pojemna szuflada mieści do 500 kartek (500C). Ciche, dzięki zastosowaniu technologii 
SilentShred™. Brak uciążliwych zacięć dzięki systemowi JamGuard™ i technologii SureFeed™. 
Energooszczędne - dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy 
nie jest używane. Bezpieczne - funkcja Smart Lock™ zapobiega otwarciu szuflady podczas 
niszczenia dokumentów. Możliwość opóźnienia startu niszczenia o 30, 60 lub 90 minut i cykl 
pracy ciągłej. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 20 lat na noże tnące.

 
Model SKU

Ilość ciętych 
kartek (70g)

Rozmiar cięcia 
w mm

Poziom 
bezpieczeństwa

Szerokość  
szczeliny w mm

Pojemność 
kosza w litrach

Niszczy

500C 4652101 500 4 x 38 P-4/ T-4/O-3 szuflada A4+ 75

AUTOMAX 200C
Niszczarki osobiste z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność  
do użytku w średnim biurze dla 1-3 osób - ciche, energooszczędne i bezzacięciowe. System 
AccuFeed™ zapewnia bezproblemowe niszczenie nawet pogniecionych dokumentów 
czy na błyszczącym papierze. Szczelina w głowicy umożliwia niszczenie pojedynczych 
dokumentów do 10 kartek jednorazowo. Z blokadą zapobiegającą zacięciom - funkcja 
Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu. Technologia SilentShred™ 

zapewnia cichą pracę. Energooszczędna - system Sleep Mode wyłącza urządzenie  
po 2 minutach braku aktywności. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 7 lat na noże tnące.

 
Model SKU

Ilość ciętych 
kartek (70g)

Rozmiar cięcia 
w mm

Poziom 
bezpieczeństwa

Szerokość  
szczeliny w mm

Pojemność 
kosza w litrach

Niszczy

200C 4653601 200 / 10 4 x 38 P-4 / T-4 / O-3 229 32

Model SKU
Liczba  
rolek

Szerokość 
wejścia

Czas 
nagrzewania

Ustawienia 
 temperatury

Prędkość Maks. grubość folii

Jupiter 2 A3 5733501 6 320 mm 60 s AutoSense + na zimno 75 cm/min 250 mik.

JUPITER 2 A3
Laminator do użytku w średnim biurze. Łatwy w użytkowaniu – wystarczy włożyć dokument  
w folii do szczeliny a urządzenie dzięki funkcji AutoSense samo dobierze optymalne parametry 
laminacji. Krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 60 sekund. Szybka 
laminacja – na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 24 sekundy (prędkość  
750 mm/min). Wysoka jakość laminacji – system 6 wałków zapewnia doskonałe zgrzanie folii. 
W 100% wolny od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes. Przyjazny dla użytkownika 
panel sterowania – przycisk włączenia, sygnalizacja laminacji na ciepło i na zimno oraz funkcja 
cofania. Energooszczędny - funkcja Sleep Mode automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie 
było używane przez 30 minut. Bezpieczny w użytkowaniu - technologia HeatGuard zapewnia 
niską temperaturę obudowy, nie istnieje ryzyko oparzenia. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Model SKU
Liczba  
rolek

Szerokość 
wejścia

Czas 
nagrzewania

Ustawienia 
 temperatury

Prędkość Maks. grubość folii

Venus 2 A3 5734201 6 320 mm 30 / 60 s AutoSense + na zimno 100 cm/min 250 mik.

VENUS 2 A3
Laminator do użytku w dużym biurze. Łatwy w użytkowaniu – wystarczy włożyć dokument  
w folii do szczeliny a urządzenie dzięki funkcji AutoSense samo dobierze optymalne parametry 
laminacji. Krótki czas nagrzewania – dzięki technologii InstaHeat to tylko 30/60 sekund. 
Szybka laminacja – na zalaminowanie dokumentu A4 potrzebuje tylko 18 sekund (prędkość  
1000 mm/min). Wysoka jakość laminacji – system 6 wałków zapewnia doskonałe zgrzanie 
folii. W 100% wolny od zacięć - używając folii do laminacji Fellowes. Przyjazny dla użytkownika 
panel sterowania – przycisk włączenia, sygnalizacja laminacji na ciepło i na zimno oraz funkcja 
cofania. Energooszczędny - funkcja Sleep Mode automatycznie wyłącza urządzenie, jeśli nie 
było używane przez 30 minut. Bezpieczny w użytkowaniu - technologia HeatGuard zapewnia 
niską temperaturę obudowy, nie istnieje ryzyko oparzenia. 2 lata gwarancji na urządzenie.
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