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Pamięć Platinet 8GB

Szybki, trwały i niezawodny pendrive marki Platinet. 
Dołączone oprogramowanie, które umożliwia korzystanie ze wszystkich najbardziej przydatnych 
funkcji, jakich używa się na co dzień w telefonach, organizerach, netbookach itp. Szybki, trwały i nie-
zawodny pendrive marki Platinet. Teraz w technologii USB 3.0, zapowniającej do 10x szybsze trans-
fery niż USB 2.0. Dodatkowo zastosowano technologię Full Duplex Technology zapewniającą szybki 
transfer danych w obie strony w tym samym czasie. Aluminiowa obudowa zapewnia najwyższą trwa-
łość pendrive i bezpieczeństwo Twoich danych. Pendrive jest tak zaprojektowany aby można go przy-
piąć do breloka, kluczy czy też smyczy. Dzięki pracy w standardzie Plug and Play jest automatycznie 
wykrywany przez komputery wyposażone w porty USB bez konieczności instalowania dodatkowych 
sterowników. Dodatkową zaletą Pendrive’a jest niski pobór mocy i szybki transfer danych. Systemy 
operacyjne: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate/Starter, 
Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 8, 
Mac OS10.1~10.4.7, Linux z jądrem 2.4 i wyższe. Temperatura pracy: 0 - 60 o C. Pojemność: 8GB
Opakowanie: blister. Gwarancja: 2 lata.

Indeks Opis Cena netto VAT

336611 PAMIEC PLATINET 8GB USB 3.0 X3-DEPO CZAR  23%

Pamięć Platinet 8GB

Szybki, trwały i niezawodny pendrive marki Platinet. Teraz w technologii USB 3.0, zapowniającej do 
10x szybsze transfery niż USB 2.0. Dodatkowo zastosowano tecfhnologię Full Duplex Technology 
zapewniającą szybki transfer danych w obie strony w tym samym czasie. Aluminiowa obudowa za-
pewnia najwyższą trwałość pendrive i  bezpieczeństwo Twoich danych. Pendrive jest tak zaprojek-
towany aby można go przypiąć do breloka , kluczy czy też smyczy. Dzięki pracy w standardzie Plug 
and Play  jest automatycznie wykrywany przez komputery wyposażone w  porty USB bez koniecz-
ności instalowania dodatkowych sterowników. Dodatkową zaletą Pendrive’a  jest niski pobór mocy 
i szybki transfer danych. Systemy operacyjne: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/
Enterprise/Ultimate/Starter, Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, 
Windows Me, Windows 8, Mac OS10.1~10.4.7, Linux z jądrem 2.4 i wyższe. Temperatura pracy: 0 - 
60 o C. Pojemność: 16GB. Opakowanie: blister. Gwarancja: 2 lata.

Indeks Opis Cena netto VAT

336977 PENDRIVE USB 3.0 X3-Depo 16GB BLACK [42532]  23%

Płyta Verbatim

Indeks Opis Cena netto VAT

140428 CD-R 700MB 52x op. (CAKE 50)  23%

167272 CD-R 700MB 52x op. (CAKE 10)  23%

172325 DVD-R 4,7GB 16x (CAKE 10)  23%

172326 DVD+R 4,7GB 16x (CAKE 10)  23%

Płyta Omega Freestyle

Indeks Opis Cena netto VAT

176549 CD-R 700MB 52x op. (CAKE 50)  23%

174517 CD-R 700MB 52x op. (CAKE 25)  23%

174515 CD-R 700MB 52x op.  (CAKE 10)  23%

182303 CD-R 700MB 52x op. slim x 10  23%

176314 DVD-R 4,7GB 16x op.  (CAKE 10)  23%

176076 DVD+R 4,7GB 16x op.  (CAKE 10)  23%

Platinet pendrive USB 

Szybki, trwały i  niezawodny pendrive marki Platinet. Aluminiowa obudowa zapewnia najwyższą 
trwałość pendrive i bezpieczeństwo Twoich danych. Pendrive jest tak zaprojektowany aby można go 
przypiąć do breloka , kluczy czy też smyczy. Pendrive pakowany jest w oryginalny blister, który daje 
gwarancję że kupujesz nowy, oryginalny produkt. Dzięki pracy w standardzie Plug and Play  jest auto-
matycznie wykrywany przez komputery wyposażone w porty USB bez konieczności instalowania do-
datkowych sterowników. Dodatkową zaletą Pendrive’a jest niski pobór mocy i szybki transfer danych. 
Systemy operacyjne: Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate/
Starter, Windows XP Professional/Home Edition, Windows 2000 Professional, Windows Me, Mac 
OS10.1~10.4.7, Linux z jądrem 2.4 i wyższe. Temperatura pracy:  0 - 60 o C. Pojemność: 32GB . Max 
prędkość zapisu: 6MB/s. Max prędkość odczytu: 15MB/s. Opakowanie: blister.

Indeks Opis Cena netto VAT

336977 2.0 V-Depo 32GB SILVER [43437]  23%

Pamięć  flash USB DataTraveler 

Wysoka wydajność standardu USB 3.0 i wzmocniona konstrukcja. 8 razy szybsza niż pamieć 2,0. so-
lidna, pokryta guma obudowa. Odporna na wstrząsy i działanie wody.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. R3.0 G216GB  23%

na zam. R3.0 G232GB  23%

na zam. R3.0 G2 64GB  23%
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Czytnik kart pamięci USB 3.0 High-Speed Media Reader

Wielofunkcyjny czytnik obsługujący wszystkie najważniejsze karty Flesh i prędkości UHS-I ora uHS-
-II. Wysoka szybkość USB 3.0 do 5,0 Gb/s. Zgodny ze standardami USB 2.0.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Czytnik kart pamięci USB 3.0 High-Speed Media Reader  23%

PLATINET 3-in-1 microSD

Zestaw marki Platinet 3 w 1: karta pamięci microSD 8GB, adapter SD, czytnik kart pamięci microS-
DHC. Doskonały zestaw do telefonów komorkowych, smartfonów. aparatów cyfrowych. Dzięki dołą-
czonemu czytnikowi można bez problemu zgrać dane z telefonu lub aparatu cyfrowego do kompute-
ra. Adapter do kart SD umożliwia wykorzystanie karty pamięci w aparatach cyfrowych, nawigacjach 
GPS i  innych urządzeniach obsługujących pełne karty SDHC. Przeznaczenie: wszystkie urządzenia 
z gniazdem microSD: telefony komórkowe, PDA, mp3/mp4 playery, (upewnij się czy Twoje urządzenie 
obsługuje karty High Capacity). Ultraszybkie transfery - klasa prędkości: 4 (class4) - w zestawie adap-
ter na karty SD - dzięki temu karta jest kompatybilna również ze wszystkimi urządzeniami z gniasdem 
na karty Secure Digital; np.: aparaty cyfrowe, - czytnik kart pamięci microSD umożliwiający zgranie 
danych na komputer - bardzo niskie zużycie energii - znacząco wydłużony czas pracy urządzenia.

Indeks Opis Cena netto VAT

301418 8GB + CARD READER + ADAPTER [41330]  23%

339175 16GB + CARD READER + ADAPTER [41331]  23%

Pamięć DataTraveler

Rózne kolory w zależności od pojemności. Wysioka wydajność USB 3,0, zgodność wsteczna ze stan-
dardem USB 2,0. Kolorowy zaczep umożliwia zamocowanie do kółka na klucze. Praktyczna zatyczka 
zabezpiecza złącze USB i dane. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. G4 8GB  23%

na zam. G4 16GB  23%

na zam. G4 32GB  23%

na zam. G4 64GB  23%

na zam. G4 128GB  23%

Dyski SSD HyperX® FURY  

Dyski SSD HyperX® FURY oferują niesamowitą wydajność w  atrakcyjnej cenie, która umożliwia 
szybsze rozpoczęcie gry i poprawę wrażeń z rozgrywki. Te dostępne w wersjach o pojemności 120GB 
i 240GB dyski mają tylko 7mm wysokości i są wyposażone w kontroler SandForce® SF-2281 oferu-
jący wydajność interfejsu SATA 3.0 (6Gb/s). Wynikiem użycia takiego dysku jest szybsze uruchamia-
nie komputera, szybsze ładowanie aplikacji i  wykonywanie plików, a  także szybsze ładowanie map 
i  poziomów. Dzięki zastosowaniu synchronicznych modułów NAND te dyski oferują wyższą, stałą 
wydajność.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Dysk SDD FURY 120GB  23%

na zam. Dysk SDD FURY 240GB  23%

Natec czytnik kart mini

Natec czytnik kart mini ANT 3 SDHC, MMC, M2, MICRO SD, USB 2,0 black.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Czytnik kart pamięci mini  23%

Karta pamięci SanDisk Ultra® microSDHC™ 

Karta pamięci SanDisk Ultra® microSDHC™ oferuje wszystko co potrzebne, aby robić lepsze zdjęcia 
i nagrywać filmy w świetnej jakości. Dzięki klasie prędkości Class 10 karta ta znakomicie sprawdza 
się przy nagrywaniu filmów w Full HD1 (1080p) oraz robieniu zdjęć w wysokiej rozdzielczości, a re-
welacyjna prędkość transferu plików (do 80 MB/s**) ułatwia ściąganie zdjęć i nagrań w celu dalszej 
obróbki lub udostępniania.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Karta pamięci SanDisk Ultra microSDHC 32GB  23%
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Dysk zewnętrzny WD My Passport Ultra

My Passport Ultra jest eleganckim, potężnym i  bezpiecznym, choć niewielkim prznośnym dyskiem 
twardym. Pod kolorową obudową kryje się siedem generacji innowacji i niezawodności. My Passport 
Ultra oferuje elastyczne opcje wykonywania kopii zapasowych, 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe. 
Kopie zapasowe na dysku lub w chmurze. WD Security to najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. WD My Passport Ultra, 2.5'', 2TB, USB 3.0  23%

Dysk Samsung M3 Portable

M3 Portable to zewnętrzny 2.5-calowy dysk twardy marki Samsung. Pojemność dysku wynosi 1 TB. 
Jest on podłączany do komputera za pomocą złącza USB 3.0. Wykorzystuje technologię Plug & Play, 
poprzez to produkt jest gotowy do pracy zaraz po podłączeniu. Dzięki szybkiemu złączu USB 3.0. 
maksymalna szybkość transferu danych wynosi 4.8Gb/s. Wspiera systemy operacyjne Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 oraz Mac OS X 10.4.8 i nowsze. Produkt został wyposażony w oprogra-
mowania AutoBackup, Secure Manager, SecretZone służące zabezpieczaniu danych.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Dysk Samsung M3 Portable 2.5”, 1TB, USB3.0  23%

Podkładka pod mysz

Warstwa spodnia z pianki o grubości 5 mm. Pokrycie wierzchnie z tkaniny poliestrowej ułatwia pracę 
myszki. Dostępne w 4 kolorach.

Indeks Opis Cena netto VAT

189458 Podkładka pod mysz ekonomy czarna  23%

187922 Podkładka pod mysz ekonomy czerwona  23%

205308 Podkładka pod mysz ekonomy niebieska  23%

Podkładka pod mysz i nadgarstek Cristal 

Wykonana z przezroczystego materiału. Podkładka żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w prawi-
dłowej pozycji w trakcie pracy przy komputerze. Dostępna w 3 kolorach.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podkładka pod mysz i nadgarstek Cristal niebieska  23%

na zam. Podkładka pod mysz i nadgarstek Cristal filoetowa  23%

na zam. Podkładka pod mysz i nadgarstek Cristal czarna  23%

Podkładka pod nadgarstek

Wykonana z  przezroczystego materiału. Łatwa do czyszczenia, miła w  dotyku powierzchnia. 
Podkładka żelowa pomaga utrzymać nadgarstek w prawidłowej pozycji w trakcie pracy przy kompu-
terze. Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładek po powierzchni biurka.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podkładka pod nadgarstek niebieska  23%

na zam. Podkładka pod nadgarstek fioletowa  23%

na zam. Podkładka pod nadgarstek czarna  23%

Podkładka pod mysz Earth

Wytrzymałe i łatwe w czyszczeniu podkładki pod mysz. Odpowiednie dla myszy optycznych i lasero-
wych. Wykonane na podłożu składającym się z 95% z odzyskanej gumy oponowej. Dostępne wozry:: 
liście, ocean, leżaki, rybki, spa, wodospad.  

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ekologiczna podkładka pod mysz z serii Earth  23%
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Mysz bezprzewodowa M335

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mysz bezprzewodowa M335  23%

Mysz przewodowa M90 Logitech

Prosta instalacjia i obsługa. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania. Mysz jest 
przewodowa, dzięki czemu rozpoczęcie pracy jest bardzo proste — wystarczy podłączyć 
kabel do portu USB. Pełnowymiarowy kształt wygodnie pasujący do obu dłoni. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mysz przewodowa M90 Logitech  23%

Mysz optyczna Omega

Wysokiej jakości myszka optyczna o rozdzielczości 1000DPI. Mysz posiada błyszczącą powierzchnię.  
3 przyciski + rolka do przewijania. 

Indeks Opis Cena netto VAT

340923 Mysz optyczna Omega OM-414  [42589] perłowa czerń  23%

340926 Mysz optyczna Omega OM-414  [42592] czerwony  23%

Zestaw podkładka i mysz

Zestaw: myszka optyczna 1000dpi + ergonomiczna podkładka żelowa.

Indeks Opis Cena netto VAT

342692 Zestaw podkładka i mysz OM-419 [42212] czarny  23%

342694 Zestaw podkładka i mysz OM-419 [42213] niebieski  23%

Klawiatura z portem USB Omega

Nowoczesna klawiatura komputerowa z portem USB, która dzięki dołączonej przejściówce na micro-
USB współpracuje również z tabletami i smartphonami z systemem Android lub Windows 8 i portem 
microUSB OTG.

Indeks Opis Cena netto VAT

318316 Klawiatura z portem USB Omega [41829]  23%

Zestaw podkładka i mysz

Zestaw: myszka optyczna 1000dpi + ergonomiczna podkładka żelowa.

Indeks Opis Cena netto VAT

342680 Zestaw podkładka i mysz OM-05 [42217] czarny  23%

342682 Zestaw podkładka i mysz OM-05 [42219] zielony  23%
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Zestaw klawiatura i mysz Logotech MK235

Znajomy układ klawiszy. Wydłużona zywotność baterii. Niezawodna łączność bezprzewodowa.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Zestaw klawiatura i mysz Logotech MK235  23%

Klawiatura mobilna Keys-To-Go

Klawiatura Keys-To-Go ma niewielką wagę, zapewnia komfort pisania i sprawi, że nigdy 
nie zabraknie Ci słów. Odpowiednio rozmieszczone klawisze ze sprzężeniem zwrotnym zapewnia-
jące wygodę. Skróty systemu iOS® gwarantujące wysoką wydajność. Bezprzewodowe parowanie 
Bluetooth. 3-miesięczna żywotność akumulatora. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Klawiatura mobilna Keys-To-Go  23%

Słuchawki CHATMAX HS-620

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy do rozmów on-line.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Słuchawki CHATMAX HS-620  23%

Klawiatura Logitech K120

Wygodnia i cicha w pisaniu. Dłonie będą wdzięczne za niski profil, ciche klawisze oraz 
standardowy układ z pełnowymiarowymi klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Klawiatura Logitech K120  23%

Słuchawki Omega Freestyle FH4007

Designerski wygląd, doskonała jakość dźwięku oraz wysoka jakość wykonania zapewnia długotrwałe 
użytkowanie. Specjalny system mocowania słuchawek umożliwia wygodne noszenie. 

Indeks Opis Cena netto VAT

326882 Słuchawki Omega Freestyle FH4007 czarne  23%

Słuchawki Omega Freestyle FH1018

Nowoczesny design i wysoka jakość wykonania oraz bardzo dobre parametry to podstawowe cechy 
słuchawek Freestyle. Są bardzo lekkie oraz posiadają specjalny zaczep za ucho.

Indeks Opis Cena netto VAT

372242 Słuchawki Omega Freestyle FH1018 srebrno-szare  [42441]  23%
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Podstawa pod monitor I-Spire™

Podnosi ekran na wysokość oczu łagodząc napięcie mięśni ramion i szyi. Podnosi monitor o wadze 
do 5,5 kg na wysokość około 9 cm. Współczesny i stylowy wygląd podstawki pod monitor pasuje do 
wnętrza każdego biura i domu. Wymiary: 125 x 490 x 220 mm. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa pod monitor I-Spire™  23%

Mobilna podstawa pod laptop I-Spire™

Do użytku z  laptopami do 17” – gdy pracujemy na nich w pociągu, samolocie, w domu na kolanach 
lub tradycyjnie na biurku.     Powierzchnia z  żebrowaniem pozwala na lepszy przepływ powietrza. 
Współczesny i stylowy wygląd pasuje do wnętrza każdego biura i domu. Innowacyjne podparcie cy-
lindryczne zapewnia miękką, ale stabilną powierzchnię do podtrzymania laptopa na nogach. Podnosi 
ekran laptopa łagodząc napięcie mięśni ramion i szyi. Antypoślizgowe nakładki utrzymują notebook 
w bezpiecznej pozycji. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mobilna podstawa pod laptop I-Spire™  23%

Ramię pod monitor Office Suites

Promuje wygodną pozycję w trakcie użytkowania notebooka. Bardzo cichy wiatraczek zasilany przez 
port USB chłodzi i zapobiega przegrzaniu (może być ustawiony w dowolnym położeniu na spodniej 
powierzchni podstawy). Stylowa i lekka aluminiowa konstrukcja. 45 mm nachylenie gwarantuje wy-
godną wysokość pracy. Antypoślizgowe nakładki zapobiegają przesuwaniu. Konstrukcja pozwala na 
łatwe przechowywanie i przenoszenie podstawy wraz z laptopem w torbie.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podkładka precyzyjnie chłodząca na notebooki do 15"  23%

Podstawka na dokumenty z MEMO BOARD Office Suites

Umożliwia ergonomiczne ustawienie dokumentów w  trakcie korzystania z  nich przy komputerze. 
Zawiera podkładkę MEMO BOARD do notowania markerem ścieralnym. Możliwość używania 
jako podkładki do notowania dzięki odłączanej podstawie. Regulowany kąt nachylenia – 5 pozycji. 
Klips może utrzymać dokumenty o  grubości do 150 kartek. Specjalna linijka ułatwia korzystanie 
z dokumentów.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa pod monitor Premium Office Suites  23%

Podstawa na notebook Office Suites

 Pozwala ustawić komputer typu laptop (do 15’’) pod kątem zapewniającym większą wygodę pracy. 
Regulowany kąt nachylenia dla łatwiejszego użytku – 6 pozycji nachylenia. Możliwość łączenia z do-
datkowymi półkami na dokumenty (nr kat. 80317). Stabilizująca przednia krawędź zapobiega zsuwa-
niu się komputera z podstawki. Antypoślizgowe, gumowe nóżki.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa na notebook Office Suites  23%

Klips do dokumentów do notebooka

Niewielkie rozmiary, idealny dla użytkowników komputerów przenośnych, ułatwia korzystanie z do-
kumentów również w  trakcie pracy na komputerze stacjonarnym. Gdy nie jest używany, może być 
w łatwy sposób złożony lub zdjęty i schowany do torby, szuflady.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Klips do dokumentów do notebooka  23%
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Podstawa pod dokumenty/tablet I-Spire™ 

5 w 1: copyholder na dokumenty, tablica do notowania, podstawa pod tablet, podkładka do notowania 
pod dokumenty, tablica magnetyczna.Podpórka do notowania i klips utrzymujący dokumenty może 
być używany w pozycji pionowej i poziomej. Klips jest w stanie utrzymać dokumenty o grubości do 15 
kartek o rozmiarze A4. Dobrze wyważona podstawka gwarantuje solidność i zapobiega przewróce-
niu się. Wymiary: 155 x 240 x 370 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa pod dokumenty/tablet I-Spire™  23%

Podstawka na dokumenty z MEMO BOARD Office Suites 

Umożliwia ergonomiczne ustawienie dokumentów w trakcie korzystania z nich przy komputerze
Zawiera podkładkę MEMO BOARD do notowania markerem ścieralnym. Możliwość używania 
jako podkładki do notowania dzięki odłączanej podstawie. Regulowany kąt nachylenia - 5 pozycji. 
Klips może utrzymać dokumenty o  grubości do 150 kartek. Specjalna linijka ułatwia korzystanie 
z dokumentów.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawka na dokumenty z MEMO BOARD Office Suites  23%

Kamera internetowa PHILIPS

Prosta regulacja wysokości płaskiego monitora TFT/LCD zwiększa komfort pracy. Możliwość prze-
chylania do góry i na dół o 90°, w lewo i w prawo o 180° a także obrotu o 360° w celu łatwego dostępu 
do kabli oraz wygodnej współpracy. Łatwy montaż do powierzchni o szerokości do 64 mm. Unosi mo-
nitory od 13’’ do 21’’ o wadze do 9 kg. 737 mm zakres ruchu od prawej do lewej. Wbudowany system 
organizacji kabla. Zgodne ze standardem VESA. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ramię pod monitor Office Suites  23%

Ramię pod monitor LCD/TFT Smart Suites

Możliwość ustawienia na 5 różnych wysokościach zwiększa komfort patrzenia. Możliwość nachylenia 
w przedziale +/- 45°, obrócenia o 180° oraz odwrócenia o 360° umożliwia pracę z każdego punktu 
i łatwy dostęp do kabli. Łatwy w montażu dwuczęściowy uchwyt umożliwia montaż ramienia pomię-
dzy biurkiem i ścianą. Przeznaczone do płaskich monitorów o przekątnej do 21” oraz wadze do 9 kg.   
Zgodna ze standardami VESA.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Ramię pod monitor LCD/TFT Smart Suites  23%

Szuflada na klawiaturę

Mocowana pod blatem biurka lub stołu pozwala uzyskać dodatkową powierzchnię użytkową a także 
umocować klawiaturę na odpowiedniej wysokości
Możliwość montażu w dwóch różnych płaszczyznach poziomych w stosunku do blatu. Maksymalna 
wielkość klawiatury: 230x525 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Szuflada na klawiaturę  23%

Podstawa pod klawiaturę nabiurkowa

Promuje utrzymanie prawidłowej postawy w  trakcie pracy. Łatwa w  instalacji (nie wymaga użycia 
dodatkowych narzędzi). Eleganckie, nowoczesne wzornictwo. Stopa z regulacją kąta nachylenia – 3 
pozycje. Zintegrowana z podstawą podkładka pod nadgarstki pozwala na utrzymanie ich w neutralnej 
i wygodnej pozycji i zapobiega przesuwaniu się w trakcie korzystania z klawiatury. Wymiary podsta-
wy: szer. 539 x gł. 287 x wys. 25 - 75 mm (wysokość mierzona na płasko oraz po podniesieniu stopki 
do maks. pozycji). Maksymalny rozmiar klawiatury: 500 x 180 mm.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawa pod klawiaturę nabiurkowa  23%
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Minigłośnik Leitz 

Nieduży, przenośny głośnik z łączem Bluetooth idealny do prowadzenia telekonferencji poprzez wbu-
dowany system głośnomówiący. Możliwość słuchania muzyki poprzez wbudowany odtwarzacz mp3 
przy użyciu karty micro SD. Regulacja głośności i odtwarzania utworów. Ładowanie przez port USB.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Mini głośnik Bluetooth, Leitz Complete, czarny  23%

na zam. Minigłośnik Leitz WOW, z Bluetoothem, biały  23%

na zam. Minigłośnik Leitz WOW, z Bluetoothem, różowy  23%

na zam. Minigłośnik Leitz WOW, z Bluetoothem, niebieski  23%

na zam. Minigłośnik Leitz WOW, z Bluetoothem, zielony  23%

Ładowarka sieciowa Leitz Complete Travel z USB  
i power bankiem o mocy 3000 mAh

Bardzo szybka, podręczna ładowarka USB z wbudowanym Power Bankiem. Wyposażona w port USB 
i wtyczkę na USA , a także z   wymiennymi wtyczkami na kraje UE, Wlk. Brytanię, Australię i Nową 
Zelandię (Typ-A, Typ-I, Typ-G) - nie wymaga korzystania z adapterów.  Współpacuje z iPhone 5, 6, 6S, 
6 plus, iPad, iPod, tabletami i smartfonami Samsung oraz innymi urządzeniami. Wskaźnik LED stanu 
baterii. Wytrzymały akumulator litowo-jonowy o mocy 3000 mAh - serfuj w internecie do 25 godz. 
dłużej w smartfonie lub do 5,5 godz. dłużej w tablecie. Ładowanie z natężeniem do 2,1 A - optymal-
nym do ładowania tabletów. Przeznaczona do gniazdek z napięciem 110~240V.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam.
Ładowarka sieciowa Leitz Complete Travel z USB i power 
bankiem 3000 mAh

 23%

Kubek na długopisy Leitz WOW ze wzmacniaczem dźwięku

Wystylizuj swoje biurko w stylu WOW – z pomocą tego i innych produktów w ży-
wych, soczystych kolorach z kolekcji WOW.
Unikalnie zaprojektowany piórnik – przechowuj swoje przybory do pisania w elegancki sposób, który 
pozwoli Ci także zaoszczędzić miejsce na biurku. Odpowiednie miejsce do przechowywania długopi-
sów, linijek, wskaźników itp. Specjalna przegródka na smartfony do rozmiaru iPhone 6. Po odłożeniu 
telefonu na podstawkę ekran urządzenia pozostaje w pełni widoczny. Kubek jest w intensywnym, sty-
lowym metalicznym kolory, wykończenie z połyskiem.

Indeks Opis Cena netto VAT

371170 Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku, biały  23%

371171 Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku, różowy  23%

371176 Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku, niebieski  23%

371181 Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku, zielony  23%

Pióro do tableta Navigar

Elegancjki nawigator do tableta/ smartfona.

Indeks Opis Cena netto VAT

314389 Pióro do tableta Navigar  23%

Platinet power bank 2200mAh

Powerbank marki Platinet - wysokiej jakości, przenośny akumulator do łado-
wania urządzeń elektronicznych takich jak iPhone, iPad, iPod, smartphone, telefony komórkowe, apa-
raty fotograficzne, kamery, mp3/mp4, GPS i innych urządzeń zasilanych napięciem 5 V. Akumulator 
litowo jonowy o  pojemności aż 2200mAh umożliwia nawet kilkukrotne naładowanie urządzenia. 
Urządzenie posiada port USB o natężeniu 1A. Ładowanie Power banku poprzez port USB (np z PC) 
oraz z sieci 240V. 
Parametry: typ baterii: litowo-jonowa, pojemność: 2200, wejście: 5V, 1000mAh, wyjście USB: 5V, 
1000mA, w zestawie: power bank 2200mAh, kabel do ładowania z portu USB, instrukcja obsługi.

Indeks Opis Cena netto VAT

372244
Platinet power bank 2200mAh + microUSB cable BLACK/
ORANGE [42920]

 23%

Długopis ze zmieniaczem do slajdów  
Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus. 

Wielofunkcyjne urządzenie pełniące jednocześnie funkcje: bezprzewodowego 
kontrolera do komputerów PC, wskaźnika laserowego, długopisu i  rysika. Port USB wbudowany 
w skuwkę długopisu, wysuwa się po naciśnięciu. Intuicyjne sterowanie 3 przyciskami: przechodze-
nie na następną stronę lub cofanie na poprzednią oraz z laserowy wskaźnik z czerwonym światłem. 
Wysokiej jakości długopis z  czarnym tuszem (wkład D1, długość 67 mm). Czuły rysik ułatwiający 
korzystanie z urządzeń z ekranami dotykowymi. Zawiera 3 baterie (typu LR41) oraz jedną gumową 

końcówkę. Zasięg komunikacji RF do 15 m.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Długopis Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus biały  23%

na zam. Długopis Leitz Complete 4 w 1 Pro Presenter Stylus czarny  23%
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Głośniki Logitech Z213

Zestaw dwóch głośników satelitarnych oraz subwoofer. Wyraziste, pełne basy.  Elegancka i wydaj-
na konstrukcja pozwala na to, że urządzenie nie zajmuje dużo miejsca na biurku. Wygodny panel 
sterowania. 

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Głośniki Logitech Z213  23%

Głośnik  Logitech Z50

Duży dźwięk w małym głośniku: driver o średnicy 2,25 cala zapewnia 10 W szczytowej 
mocy audio, zapewniając bardzo głośny dźwięk. Nasz minigłośnik jest mały i przenośny, zapewniając 
Ci swobodę odtwarzania ulubionej muzyki. Mini-głośnik Z50 został wyposażony w zasilacz sieciowy. 
Dlatego nigdy nie będzie konieczne jego ładowanie.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Głośnik  Logitech Z50  23%

Podstawka do tabletu Smart office

Praktyczna, jakości Premium podstawka do tabletu. Bezgłośny mechanizm obrotowy 360 stopni 
z możliwością blokady w dowolnym miejscu.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Podstawka do tabletu Smart office  23%

Przybornik Smart office

Kompaktowy i praktyczny przybornik na biurko lub do pojemnika Varicolor z wysuwanymi szuflada-
mi. Specjalny otwór do kabla ładowarki. Tworzywo jakości Premium.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Przybornik Smart office  23%

Przenośna ładowarka USB do urządzeń mobilnych  
o mocy 5000mAh

Błyskawiczny zasilacz podróżny do smartfonów i  tabletów ładowanych za pośrednictwem portu 
USB. Zapewni dodatkowy czas na serfowanie w smartfonie (do 20 godz.) i na tablecie (do 4,5 godz.).  
Posiada 2 porty USB (maksymalna wydajność 2 A) do jednoczesnego ładowania 2 smartfonów lub 
1 tabletu PC. Doładuje Twojego smartfona 2-krotnie. Wytrzymały akumulator litowo-polimerowy 
o mocy 5000 mAh. Wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Przenośna ładowarka USB do urządzeń mobilnych, biały  23%
na zam. Przenośna ładowarka USB do urządzeń mobilnych, czarny  23%

Przenośna ładowarka Leitz Complete 
ze złączem USB o mocy 6000mAh lub 12 000 mAh

Przenośna, uniwersalna ładowarka litowo-jonowa do większości smartfonów i  tabletów PC łado-
wanych za pośrednictwem portu USB. Ładuje urządzenia mobilne o 25% szybciej od oryginalnego 
zasilacza dołączanego do urządzenia. Posiada wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED.
Model o pojemności 6000 mAh ma 1 wydajny port USB (maksymalna wydajność 2,1 A)  i doładuje 
Twojego smartfona 2,5-krotnie co zapewni Ci dodatkowy czas na serfowanie w smartfonie (do 25 
godz.) i na tablecie (do 5,5 godz.). Model o pojemności 12 000 mAh ma 2 wydajne porty USB (maksy-
malna wydajność 3,1 A), które pozwalają na jednoczesne ładowanie 2 smartfonów lub 2 tabletów PC. 
Doładuje Twojego smartfona 5-krotnie i zapewni dodatkowy czas na serfowanie w smartfonie (do 
50 godz.) i na tablecie (do 11 godz.).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Przenośna ładowarka Leitz Complete 6000 mAh  23%

na zam. Przenośna ładowarka Leitz Complete 12 000 mAh  23%
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Omega listwa zasilająca

Listwa zasilająca typ E French z  5 gniazdkami z  uziemieniem z  wyłącznikiem. Długość kabla 3.0m, 
średnica żyły 1.5mm2. Dostosowane jest do obciążenia prądem do 16A. Osłona bezpieczeństwa 
przed dziećmi wbudowana w  każdym gniaździe. Wysokiej jakości niepalna obudowa z  tworzywa 
sztucznego. Zalecana do komputerów, innych urządzeń biurowych i sprzętu gospodarstwa domowe-
go. kolor czarny.

Indeks Opis Cena netto VAT

273642 1.5M 5 SOCKET TYPE E FRENCH BLACK  41105  23%

273643 3,0M 5 SOCKET TYPE E FRENCH BLACK  41106  23%

301447 5,0M 5 SOCKET TYPE E FRENCH BLACK  41107  23%

Filtry prywatyzujące Fellowes PrivaScreen™

Prywatność, której możesz zaufać niezależnie od miejsca, w którym pracujesz. Idealnie czytelny wi-
dok z przodu – całkowicie czarny ekran z boku. Chroni ekran przed zadrapaniami i odciskami pal-
ców. Dwa sposoby instalacji -– bezpieczna i trwała za pomocą pasków dwustronnie klejących oraz 
umożliwiająca łatwy demontaż za pomocą bocznych przezroczystych listków. Redukuje odbicia na 
ekranie. Dostępne wymiary: 14,1” (288 x 216); 15” (306 x 230); 17” (338 x 271); 18,1” (360 x 288);  
19” (378 x 303); 20,1” (409 x 307).

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam.
Filtry PrivaScreen™ na laptopy i monitory stacjonarne  
- standardowe

 23%

Listwa zasilająca Acar

Acar S10 to zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dziesięciu urządzeń. Podświetlany wyłącznik, wy-
godny automatyczny bezpiecznik, cztery możliwe kierunki ułożenia sznura sieciowego, estetyczne 
wzornictwo, konstrukcja z wysokiej jakości niepalnego tworzywa, szybkie warystory, a także 10 letnia 
gwarancja oraz niska cena gwarantują najbardziej trafny wybór do biura i domu. 10 lat gwarancji.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Listwa zasilająca Acar  S10 1,5 m  23%

Środki czystości do sprzętu komputerowego

POWERCLEAN - sprężone powietrze do trudno dostępnych szczelin w klawiaturze komputera lub 
innych urządzeniach elektronicznych. Pojemność 400 ml.
LABEL REMOVER - płyn do usuwania etykiet 200 ml.
SCREENCLEAN - środek do czyszczenia monitorów i wszystkich szklanych powierzchni. Do użytku 
wraz z chusteczkami czyszczącymi DRY CLEAN art. nr 5734, 5786. Butelka 250 ml.
SCREENCLEAN box - nasączone ściereczki do czyszczenia monitorów i  wszystkich szklanych po-
wierzchni. Pojemnik zawiera 100 ściereczek.
SUPERCLEAN  box - nasączone ściereczki do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych i metalu 
(komputery, drukarki, aparaty telefoniczne). Płyn zawiera substancję w 99% zapobiegającą rozprze-
strzenianiu się zarazków i  wirusów, między innymi grypy, bakterii E-coli, MRSA, Salmonelli, Listerii 
i ptasiej grypy H5N1. Produkt nie zawiera alkoholu, antystatyczny. Pojemnik zawiera 100 ściereczek.

Indeks Opis Cena netto VAT

244389
POWERCLEAN standard,  
sprężone powietrze palne 400 ml

 23%

283608 LABEL REMOVER 150 ml, płyn do usuwania etykiet  23%

244390 SCREENCLEAN fluid 250, fluid czyszczący  23%

244394 SREENCLEAN, 100 nasączonych ściereczek do ekranu  23%

244393
SUPERCLEAN, 100 nasączonych ściereczek do czyszczenia 
powierzchni z tworzywa

 23%

Organizator kabli Cablezip

Przeznaczony do organizowania i  ochrony kabli przy sprzęcie komputerowym, hi-fi, sprzęcie go-
spodarstwa domowego i  biurowym wszędzie tam, gdzie znajdują się urządzenia zasilane prądem - 
w domu, sklepie, biurze, warsztacie.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Organizator kabli Cablezip  23%
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Plecak Reload 14”-16”

•  Biznesowe rozwiązanie dedykowane profesjonalistom ceniącym dobry styl.
•  Usztywniony tylny panel i przegroda na laptopa 16”/36 cm oraz dedykowana kieszeń  

na tablet/czytnik 10”/25 cm.
•  Zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion posiadają dodatkową 

wygodną wyściółkę.
•  Miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia torby w ręku.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych przedmiotów.
•  Organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje porządek wśród  

przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne.
•  Wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może przechowywać butelkę z wodą.
•  Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym.
•  Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Reload 14”, czarny  23%

na zam. Plecak Reload 16”, czarny  23%

Torba pilotka Wenger Patriot 17’’, 2 w 1!

•  Dwuczęściowy zestaw biznesowy obejmujący walizkę na kółkach z wieloma przegrodami  
oraz dopasowaną do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa 15,4”/39 cm.

•  Walizka posiada usztywnioną przegrodę chroniącą laptopa o rozmiarze do 17”/43 cm.
•  Dopasowana do zestawu zdejmowana płaska torba na laptopa chroni laptopa o rozmiarze  

do 15,4”/39 cm - łatwo wsuwa się na ergonomiczną, teleskopową rączkę walizki.
•  Kółka z łatwym poślizgiem.
•  Przegroda na podróże z noclegiem może pomieścić ubrania na następny dzień.
•  Rozszerzane przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie.
•  Kieszeń „Quik Pocket” zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.
•  Zamki błyskawiczne z blokadą umożliwiają zabezpieczenie przegrody laptopa przy użyciu blokady.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Torba pilotka Wenger Patriot 17’’, czarna  23%

Plecak Gigabyte 15”

•  Plecak dedykowany aktywnym biznesmenom spędzających znaczną część życia w ruchu.
•  Usztywniona przegroda z wyściółką zapobiega zarysowaniu komputera MacBook Pro (lub PC)  

o rozmiarze do 15’’.
•  Kieszeń na iPada z wyściółką przeciw zarysowaniom.
•  Platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje plecak w pozycji stojącej.
•  Amortyzujące paski naramienne .
•  Wzmocniony ergonomiczny uchwyt.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.
•  Organizator na niezbędne akcesoria.
•  Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Gigabyte 15”, czarny  23%

Plecak Legacy 16” 

•  Lekki i komfortowy plecak na laptopa 16”/41 cm oferuje niezrównaną wygodę, ułatwiając  
przy tym przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, podczas której można cały  
czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną Triple Protect.

•  Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej.
•  Paski naramienne zapewniające komfort.
•  Ergonomiczny uchwyt.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.
•  Organizator na niezbędne akcesoria.
•  Siatkowe kieszenie boczne.
 •  Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, że użytkownik utrzymuje  

swoją temperaturę.
 •  Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając 

podróżowanie.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Legacy 16”, czarny  23%

Plecak Carbon Apple 17”

•  Lekki i komfortowy plecak na laptopa MacBook 17” (lub PC) oraz wszystkich niezbędnych 
akcesoriów.

•  Usztywniona przegroda chroni delikatną zawartość plecaka.
•  Platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej.
•  Tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza i sprawia, że użytkownik utrzymuje swoją 

temperaturę.
•  Amortyzujące paski naramienne.
•  Wzmocniony ergonomiczny uchwyt.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.
•  Organizator na niezbędne akcesoria.
•  Siatkowe kieszenie boczne.
•  Rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Carbon Apple 17”, czarny  23%

Torba pilotka Granada 17”

•  Nowoczesna wersja biznesowej torby na kółkach może przechowywać wszystkie potrzebne 
przedmioty użytkownika.

•  Przegroda na komputer może pomieścić większość szerokoekranowych 17-calowych laptopów.
•  Biznesowy organizator wyposażony jest w kieszenie i otwory na długopisy, telefon, iPoda,  

wizytówki, karty, itp.
•  W razie podróży z noclegiem przestronna przegroda może pomieścić ubrania na następny dzień.
•  Rozszerzalna przegroda na dokumenty.
•  Wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym jest idealna do przechowywania przewodów,  

kabli USB, zasilaczy, itd.
•  Mocowanie na walizkę pozwala w prosty sposób umieścić torbę na walizce na kółkach.
•  Kółka z łatwym poślizgiem.
•  Teleskopowa rączka.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Torba pilotka Granada 17”, czarna  23%
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Plecak Reload 14”-16”

•  Biznesowe rozwiązanie dedykowane profesjonalistom ceniącym dobry styl.
•  Usztywniony tylny panel i przegroda na laptopa 16”/36 cm oraz dedykowana kieszeń  

na tablet/czytnik 10”/25 cm.
•  Zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion posiadają dodatkową 

wygodną wyściółkę.
•  Miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia torby w ręku.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych przedmiotów.
•  Organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje porządek wśród  

przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki i sprawia, że są one łatwo dostępne.
•  Wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może przechowywać butelkę z wodą.
•  Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym.
•  Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, ułatwiając podróżowanie

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Reload 14”, czarny  23%

na zam. Plecak Reload 16”, czarny  23%

Torba na laptopa slim Sherpa 16”

•  Lekka i cienka torba z dwiema przegrodami może przechowywać laptopa 16”/41 cm  
oraz akcesoria, przez co jest idealna dla podróżujących profesjonalistów.

•  Usztywniona przegroda chroni laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm.
•  Dwie przegrody główne.
•  Pasek na ramię odporny na rozdarcia.
•  Podwójne uchwyty.
•  Pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach,  

ułatwiając podróżowanie.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Carbon Apple 17”, czarny  23%

Etui na laptop Resolution 13”

•  Pokrowiec na laptopa został zaprojektowany specjalnie do codziennej ochrony przenośnego 
komputera MacBook 13” (lub PC) poprzez zastosowanie usztywniającej wyściółki zapobiegającej 
zarysowaniom oraz bezpiecznego zamknięcia na zamek błyskawiczny.

•  Ochrona z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom .
•  Przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym.
•  Chowane uchwyty do noszenia oferują różne możliwości chwytania.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Carbon Apple 17”, czarny  23%

Torba na laptopa Slim Speedline, 13”

•  Usztywniona przegroda na laptopa 13”/33 cm oraz dedykowana kieszeń  
na tablet/czytnik 10”/25 cm  
z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom.

•  Pikowana wyściółka we wszystkich kieszeniach na urządzenia elektroniczne.
•  Przednia kieszeń z organizatorem niezbędnych akcesoriów zamykana  

na zamek błyskawiczny.
•  Zdejmowany regulowany miękki pasek na ramię.
•  Podwójne uchwyty.

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Torba na laptopa Slim Speedline, 13”, czarny  23%

Torba na laptop slim Index 16” 

•  Przegroda na laptopa o rozmiarze do 16”/41 cm wyściełana materiałem  
zapobiegającym zarysowaniom.

•  Ochronna neoprenowa kieszeń na tablet/czytnik 10”/25 cm z wyściółką  
zapobiegającą zarysowaniom.

•  Organizator na niezbędne akcesoria.
•  Kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów.
•  Regulowany miękki pasek na ramię.
•  Podwójne uchwyty.
•  Pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Plecak Carbon Apple 17”, czarny  23%

Torba na laptopa Legacy 17” 

•  Nowoczesna wersja biznesowej torby na kółkach może przechowywać wszystkie potrzebne 
przedmioty użytkownika.

•  Przegroda na komputer może pomieścić większość szerokoekranowych 17-calowych laptopów.
•  Biznesowy organizator wyposażony jest w kieszenie i otwory na długopisy, telefon, iPoda, wizytów-

ki, karty, itp.
•  W razie podróży z noclegiem przestronna przegroda może pomieścić ubrania na następny dzień.
•  Rozszerzalna przegroda na dokumenty.
•  Wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym jest idealna do przechowywania przewodów, kabli 

USB, zasilaczy, itd.
•  Mocowanie na walizkę pozwala w prosty sposób umieścić torbę na walizce na kółkach.
•  Kółka z łatwym poślizgiem.
•  Teleskopowa rączka

Indeks Opis Cena netto VAT
na zam. Torba na laptopa Legacy 17”, czarna  23%
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Torba Smart na laptopa 15.6”

Wysokiej jakości lekka torba z dwiema przegródkami i kieszenią z przodu.
-Miejsce na urządzenia mobilne, laptop 15,6” i dokumenty A4.
-18 kieszeni, w  tym przednia kieszeń umożliwiająca szybki dostęp do mini tabletu lub czytnika 

e-booków.
-Oddzielna, odpinana kieszeń na ładowarki i kable.
- Posiada usztywnione skórzane rączki, regulowany pas na ramię oraz uchwyt mocujący do wózków 

lotniskowych.
- Usztywniana kieszeń na tablet lub ultrabook z podszewką z weluru chroniącą powierzchnie i ekrany 

urządzeń.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Torba Smart na laptopa 15.6"  23%

Torba Smart na tablet 10”

Wysokiej jakości lekka torba z dwiema małymi przegródkami i kieszenią z przodu.
- 10 kieszeni, w  tym przednia kieszeń umożliwiająca szybki dostęp do ściereczki do czyszczenia 

ekranu.
- W komplecie uchwyt na klucze.
- Wygodne kieszenie z siatki na kable i inne akcesoria.
- Usztywniana kieszeń na tablet lub ultrabook z  podszewką z  weluru chroniącą powierzchnie i  ekrany 

urządzeń.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Torba Smart na tablet 10"  23%

Torba Smart na laptopa 13,3’’

Lekka, wytrzymała torba z poliestru do codziennego użytku.
- Miejsce na urządzenia mobilne, laptop 13,3” i dokumenty A4.
- Posiada usztywnione skórzane rączki, regulowany pas na ramię oraz uchwyt mocujący do wózków 

lotniskowych.
 - 18 kieszeni, w  tym przednia kieszeń umożliwiająca szybki dostęp do mini tabletu lub czytnika 

e-booków.
- Oddzielna, odpinana kieszeń na ładowarki i kable.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. "Torba Smart na laptopa 13,3""   23%

Torba na 4 kółkach Leitz Complete

Walizka w rozmiarach dopuszczalnych przez linie lotnicze z kółkami obrotowymi 360°.
- Służy do przewożenia laptopa, dokumentów A4 i ubrań.
- Z 4 cichymi, obrotowymi kółkami i stabilnym uchwytem na dwóch prowadnicach.
- Rączki z góry i z dołu ułatwiające przenoszenie.
- Wyposażona w  14 kieszeni, w  tym przednią kieszeń zapewniająca szybki dostęp do tabletu 

i dokumentów.
- Kieszeń na laptopa wyściełana miękkim obiciem.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Torba na 4 kółkach Leitz Complete, czarna  23%

Torba na kółkach Smart na laptopa 15,6”

Lekka, wytrzymała torba z  dwoma kółkami, wykonana z  poliestru, idealna do codziennego użytku. 
Z oddzielnymi przegródkami na sprzęt biurowy i ubrania
- Przednia kieszeń pozwala na szybki dostęp do Twojego smartfona, paszportu, długopisu czy 

wizytówek.
- 19 kieszeni, w  tym przednia kieszeń umożliwiająca szybki dostęp do mini tabletu lub czytnika 

e-booków.
-  Oddzielna, odpinana kieszeń na ładowarki i kable.
- Posiada usztywnione skórzane uchwyty, wysuwaną rączkę, regulowany pas na ramię oraz uchwyt 

mocujący do walizki.

Indeks Opis Cena netto VAT

na zam. Torba na kółkach Smart na laptopa 15.6''  23%


