wyświetlacze cen paliw
katalog modeli na rok 2014

Trzy funkcje w jednym urządzeniu!
1. Widoczność
Żaden kierowca nie przeoczy
tak oznaczonej stacji paliw.
2. Nowoczesny charakter
Nadaj swojej stacji paliw świeży,
modny wygląd.
3. Oszczędność czasu
Podłącz najzwyklejszą klawiaturę,
wpisz nową cenę, gotowe!

POLSKI PRODUKT, ROZSĄDNA CENA
Warto wiedzieć:
• Wysokość cyfr świecących to 200 mm lub 400mm, co zapewnia widoczność z bardzo daleka
• Wyświetlacz cen paliw pokonuje światło słoneczne
• Maksymalny pobór mocy, gdy świecą same ósemki, to zaledwie 13W
• Wyświetlacz można zamówić w jednym z kolorów świecenia: czerwonym, ciepłym żółtym,
pomarańczowym, lub zielonym.

Wyświetlacze cen paliw produkujemy w trzech wersjach:
Model DISO-3 z oznaczeniem rodzaju paliwa
• wymiary: 840 x 240 x 60 mm
• wysokość oznaczenia rodzaju paliwa: 65 mm
• waga: 3,5 kg
Model DISO-S3 bez oznaczenia rodzaju paliwa
• wymiary: 640 x 240 x 60 mm
• waga: 3,0 kg
Model DISO-S8 bez oznaczenia rodzaju paliwa
• wymiary: 840 x 440 x 60 mm
• waga: 6,1 kg

NESTEC technologie led – pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami
Właścicielem marki NESTEC jest Grupa Technologiczna NESTOR. Istniejemy już od 1992 roku.
P.U.H. NESTOR Zofia Barańska, 76-004 Sianów, ul. Ogrodowa 3, tel./fax 94 342 22 93, tel. kom. 608 276 677, biuro@nestec.pl

pierwszy polski producent z rozsądnymi cenami

WYŚWIETLACZE SERII DISO – WYSOKOŚĆ 24cm i 44cm
Model

DISO-3

Wymiary zewn.
(mm)

Oznaczenie
paliwa

840 x 240 x 60

tak

Cena
netto
(PLN)
850,00

Model

Wymiary zewn.
(mm)

Oznaczenie
paliwa

Cena
netto
(PLN)

DISO-S3

640 x 240 x 60

nie

800,00

DISO-S8

840 x 440 x 60

nie

1 660,00

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
Model

Opis

Cena netto
(PLN)

NKBD-5m

Przedłużacz do klaw. 5mb

28,00

NKBD-10m

Przedłużacz do klaw. 10mb

38,00

NKBD-15m

Przedłużacz do klaw. 15mb

48,00

Model
NLS

Opis
Czujnik oświetlenia

Cena netto
(PLN)
50,00

Podane ceny nie zawierają kosztów zakupu standardowej klawiatury komputerowej PS/2. Zgodnie z zasadami NESTEC,
dotyczącymi stałego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji
technicznej i cenniku bez wcześniejszego powiadomienia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71
kodeksu cywilnego. Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.

