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HP OneLam Combo A3
Plasticadora

Incl. arredondador 
de cantos

Régua de corte 
integrada

Plasticação a 
quente e a frio

Função automática 
de standby

Inserção da bolsa 
na traseira

Dimensão máx.

Ficha de dados

Nr.º de artigo:  3162

HP OneLam
Plasticadores compactos para a sua secretária - 
plasticação simples e ável
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OneLam Combo A3

Formato de plastificação Mín. cartões de crédito - máx. 330 mm
Espessura da bolsa 75/80 - 125 mic.
Espessura máx. de plastificação 0,5 mm
Plastificação a frio Sim
Temperatura dos roletes de 
transporte

120 - 150 °C

Sistema de aquecimento 2 roletes aquecidos na parte interior, 
acionados termicamente

Função automática de standby 30 min.
Tempo de aquecimento 
(75/ 80 mic.)

2 - 4 min.

Velocidade de plastificação 400 mm / min.
Potência 400 W
Corrente 1,74 A
Tensão / frequência de rede 220 - 240 V / 50/60 Hz
Função para resolver problemas de bloqueio de bolsas (ABS)
Suporte de inserção
Botão de modos de operação: ligar/desligar 125 mic., 75/80 mic., frio
Acessórios: cortador integrado (corte recto, frisado e perfurado),
arredondador de cantos, 15 bolsas (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x cartões de visita)
O arredondador de canto pode ser convenientemente guardado na parte inferior da 
unidade. 
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Dimensões (mm) Peso (kg)

Artigo 460 x 158 x 115 1,65
Embalagem 498 x 160 x 201 2,14
Embalagem exterior 512 x 418 x 345 9,25
Número de artigo 3162
Unidade/embalagem exterior 
(UE)

4

EAN artigo 4030152031627
EAN embalagem exterior 4030152131624


