
Teplé   laminátory I-Lam Touch A3/A4 TURBO  

 Už nemusíte mít žádné obavy, jakou tloušťku kapsy zrovna 

držíte v ruce, díky inteligentnímu snímači se rychlost 

laminace přizpůsobí automaticky!

 Špičkové vysokorychlostní laminátory pro formát A3/A4, 

s 80 mic kapsou zalaminujete dokument A4 jen za 10 

sekund (laminátor A3) nebo za 26 sekund (laminátor A4)

 Patentované sklopné klapky s drážkami, které dokument navádějí a pomáhají

k dokonalé laminaci

 Kapsa s dokumentem se nezasekne, laminátory jsou uvnitř vybaveny snímači zahlcení 
s automatickou funkcí zpětného chodu a vypnutím

NOVÉ teplé laminátory

Jediné, co potřebujete znát, je, jak laminátor vypnout a zapnout!
Už nemusíte mít žádné obavy, jakou tloušťku kapsy zrovna držíte v ruce.

Představujeme novou řadu PLNĚ AUTOMATICKÝCH laminátorů.

Řada I-Lam Touch je vybavena inteligentním 
snímacím senzorem, který automaticky nastaví  
rychlost laminace při průchodu kapsy 
s dokumentem.

Řada I-Lam Easy je vybavena pokročilou 
kontrolou zahřívání. Teplota se automaticky 
přizpůsobuje při průchodu kapsy s dokumentem.

Objednávky zasílejte na apap@apap.cz nebo tel. 245 008 960/970

mailto:apap@apap.cz


 Nízká spotřeba energie s automatickým vypnutím po 30 minutách nepoužívání

Tepl  ý laminátor I-Lam Touch A3  

 Už nemusíte mít žádné obavy, jakou tloušťku 

kapsy zrovna držíte v ruce, díky inteligentnímu 

snímači se rychlost laminace přizpůsobí 

automaticky!

 Přístroj pro laminaci do formátu A3 (s 80 mic kapsou zalaminujete dokument A4 za 26 sekund)

 Patentované sklopné klapky s drážkami, které dokument navádějí a pomáhají

k dokonalé laminaci

 Kapsa s dokumentem se nezasekne, laminátor je uvnitř vybaven snímači zahlcení 
s automatickou funkcí zpětného chodu a vypnutím

 Nízká spotřeba energie s automatickým vypnutím po 30 minutách nepoužívání

Model
LEITZ LEITZ LEITZ

I-Lam Touch A3 
TURBO

I-Lam Touch A4
TURBO I-Lam Touch A3

 
Kód výrobku 74730000 74750000 74740000
Maximální velikost kapsy A3 A4 A3
Počet válců 6 4 4
Ovládání Automatický (senzor) Automatický (senzor) Automatický (senzor)
Tloušťka kapsy 75 (150) - 250 (500) mic 75 (150) - 250 (500) mic 75 (150) - 250 (500) mic
Tloušťka dokumentu 1 mm 1 mm 1 mm
Doba zahřátí 5 min 5 min 5 min
Doba laminace A4 (80 mic) 10 s 26 s 26 s
Doba laminace A4 (125 mic) 15 s 34 s 34 s
Stand-By režim Ano (po 30 min) Ano (po 30 min) Ano (po 30 min)
Fotografie Ano Ano Ano
Zpětný chod Automatický i manuální Automatický i manuální Automatický i manuální
Příkon 600W 300W 460W
Hmotnost 6,4 kg 3,2 kg 5,4 kg
Rozměry
(otevřený, š x v x h) 526 x 143 x 401 mm 415 x 143 x 101 mm 526 x 143 x 401 mm

Záruka 3 roky 3 roky 3 roky

Objednávky zasílejte na apap@apap.cz nebo tel. 
245 008 960/970

mailto:apap@apap.cz


Teplé laminátory I-Lam   Easy A3/A4  
 Už nemusíte mít žádné obavy, jakou tloušťku kapsy zrovna držíte v ruce, díky pokročilé 

kontrole zahřívání se teplota laminace 

přizpůsobí automaticky!
 Laminátory v atraktivním zelenobílém designu a 

kompatním provedení, ideální pro menší 

kanceláře či domácí použití

 Možnost optimální laminace fotografií
 Vybaveny manuálním zpětným chodem válců

Model LEITZ LEITZ
I-Lam Easy A3 I-Lam Easy A4

 
Kód výrobku 74760000 74770000
Maximální velikost kapsy A3 A4
Počet válců 2 2
Ovládání Automatický (kontrola zahřívání) Automatický (kontrola zahřívání)
Tloušťka kapsy 75 (150) - 125 (250) mic 75 (150) - 125 (250) mic
Tloušťka dokumentu 0,6 mm 0,6 mm
Doba zahřátí 6 min 6 min
Doba laminace A4 (80 mic) 45 s 45 s
Doba laminace A4 (125 mic) 45 s 45 s
Stand-By režim Ne Ne
Fotografie Ano Ano
Zpětný chod Manuální Manuální
Příkon 435W 285W
Hmotnost 2,6 kg 2,1 kg
Rozměry
(š x v x h) 487 x 99 x 146 mm 397 x 99 x 146 mm

Záruka 3 roky 3 roky

Objednávky zasílejte na apap@apap.cz nebo tel. 
245 008 960/970

mailto:apap@apap.cz

