
tesa Easy Cut® Galda līmlentes turētājs
Produkta Informācija

BNR 53902, 53903, 53904, 53905, 53906, 53908, 53909, 53911, 53912, 53913

Produkta apraksts
tesa® Easy Cut galda dozators SMART ir kompakta un ļoti funkcionāla klasiskā pašlīmējošās lentes dozatora interpretācija
lietošanai mājās un birojā.

Lespējas
• Lietošana ar vienu roku ar visām tesafilm® īpašībām.
• Izgatavots no 100% pārstrādātas plastmasas (korpuss).
• Robots asmens griešanai.
• Moderns dizains.
• Vietu taupošs izmērs.
• Neliels svars, pateicoties Stop-Pad.
• Stop-Pad var mazgāt, lai atjaunotu liptspēju.
• Turētāju ar Stop-Pad vienmēr var pārvietot.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju
sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs
• Neslīdoša pamatne jā

Īpašības / veiktspējas vērtības
• Materiāls Pārstrādāts ABS
• Maks. ruļļa garums 33 m
• Maks. kodola diametrs 1

• Roll width max. 19 mm
• Zāģveida asmens jā

La
pp

us
e 

1 n
o 

2 
– 

da
tu

m
s:

 18
/0

1/2
3 

– 
lv

-L
V

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet http://l.tesa.com/?cp=53902
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Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām
pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas
par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret
pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas
garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties
par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie
speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.
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