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Karta katalogowa produktu:

 

Długopis automatyczny Slider Rave XB czarny
SCHNEIDER długopis automatyczny o ergonomicznym kształcie
Całkowicie gumowana obudowa gwarantuje komfort pisania
Wyposażony w wymienny, wielkopojemny wkład Slider 755 XB
wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, która dzięki
zastosowaniu specjalnej końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o
zmniejszonej lepkości pozwala na wyjątkowo łatwe, gładkie i płynne
pisanie
Końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na ścieranie
Wysoka wydajność tuszu w porównaniu do innych systemów lekkiego
pisania (np. długopisów żelowych)
Tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2 (z wyjątkiem
czerwonego), gwarantuje trwałość znakowania dokumentów
Szybkoschnący, nie rozmazuje się pod wpływem zakreślacza
Elastyczność przy wyborze wkładu - wymiana na dowolny z grupy
"Plug&Play"
Elementy obudowy w kolorze tuszu
Wytrzymały, chromowany klip osadzony na skuwce, skuwka
wentylowana
Kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie
Kulka pisząca o średnicy: XB
Kolor: czarny

Cena 16,53 PLN brutto
 

Podstawowe parametry produktu
Numer produktu w systemie 9023
Numer dostawcy SR132501
Numer Celcen 17-01419-14
Kod kreskowy 4004675080028
Nazwa produktu Długopis automatyczny Slider Rave XB czarny
Opis SCHNEIDER długopis automatyczny o ergonomicznym kształcie; całkowicie gumowana obudowa

gwarantuje komfort pisania; wyposażony w wymienny, wielkopojemny wkład Slider 755 XB
wyprodukowany w innowacyjnej technologii Viscoglide®, która dzięki zastosowaniu specjalnej
końcówki piszącej “Direct2Point” oraz tuszu o zmniejszonej lepkości pozwala na wyjątkowo
łatwe, gładkie i płynne pisanie; końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na
ścieranie; wysoka wydajność tuszu w porównaniu do innych systemów lekkiego pisania (np.
długopisów żelowych); tusz wodoodporny, zgodny z certyfikatem ISO 12757-2 (z wyjątkiem
czerwonego), gwarantuje trwałość znakowania dokumentów; szybkoschnący, nie rozmazuje się
pod wpływem zakreślacza; elastyczność przy wyborze wkładu - wymiana na dowolny z grupy
"Plug&Play"; elementy obudowy w kolorze tuszu; wytrzymały, chromowany klip osadzony na
skuwce, skuwka wentylowana; kod kreskowy umieszczony na każdym produkcie; kulka pisząca
o średnicy: XB; kolor: czarny

Kategoria Długopisy
Klasa Standard
Marka SCHNEIDER
 

Kolor
Kolor Czarny
 

Cecha
Produkt Długopis automatyczny
Typ Gumowana obudowa
W ofercie od 2015-01
 

Wymiary
Grubość linii (mm) XB
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Długopis automatyczny Slider Rave XB czarny
Certyfikaty
Nowy produkt w ofercie Standard
Hit Standard
 

Wspólny słownik zamówień
CPV 30192121-5 Długopisy kulkowe
 

Jednostki logistyczne
Jednostka 1 5 sztuk
Jednostka 2 200 sztuk
Jednostka 3 22400 sztuk
 
 

Pozostałe zdjęcia produktu
   

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Axpen Zespół
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