




PENDRIVE 
Mały, poręczny przenośny dysk USB posiadający dwa rodzaje złącz 
USB. Może być stosowany do komputerów, tabletów i smartfonów. 
Dostępne pojemności: 4-16GB 
Obudowa metalowo-plastikowa 

PENDRIVE 
Najbardziej klasyczny i popularny model dysku USB występujący w 
bardzo szerokiej gamie kolorystycznej. 
Obudowie plastikowo-aluminiowej. 
Dostępne pojemności: USB 2.0 (2-32GB) i 3.0 (8-16GB) 

PENDRIVE 
Elegancki skórzany model dysku USB 
Dostępne pojemności: 4-32GB 

PAMIĘĆ USB 



PENDRIVE 
Piękny w swojej prostocie, niezawodny i 
poręczny model. 
Dostępne pojemności: 4-32GB 
Obudowa metalowa 

PENDRIVE 
Poręczny i mały model dysku USB 
Dostępne pojemności: 2.0 (4-16GB) i 3.0 (8-32GB) 
Obudowa metalowa 

POWER BANK 
Pojemność 10.000mAh  
Akumulator: litowo-polimerowy. 
Materiał: aluminium 

POWER BANK 
Pojemność 4000mAh 
Akumulator: litowo-polimerowy. 
Materiał: aluminium anodowane 
Dostępne kolory: czarny, niebieski, srebrny, czerwony 
Ochrona: przed przeładowaniem baterii, spięciem 
elektrycznym oraz zbytnim rozładowaniem baterii. 

PAMIĘĆ USB I POWER BANK 



Głośnik Bluetooth AM08 Little Swan Huawei  
Ciesz się muzyką dzięki stylowemu i wygodnemu głośnikowi firmy 
Huawei. Nic lepiej nie opisuje słowa "przenośny", niż urządzenie 
HUAWEI AM08 Little Swan, które po sparowaniu z telefonem lub 
tabletem przez technologię Bluetooth, zamieni się w przenośne 
centrum rozrywki gotowe do drogi. Głośnik zapewni Ci doskonały 
dźwięk, który rozchodzi się równomiernie 360°. 

SŁUCHAWKI 
Słuchawki składane w etui PVC. Po naciśnięciu przycisku 
słuchawki automatycznie się składają. 

SŁUCHAWKI I GŁOŚNIKI 



MINI GŁOŚNIK Z BLUETOOTHEM 
Miłe dla ucha brzmienie i duża głośność w połączeniu z wygodnym 
sterowaniem za pomocą przycisków na obudowie zapewnia niezwykły komfort 
użytkowania. Głośnik przeznaczony do odtwarzania muzyki z urządzeń 
wyposażonych w bluetooth.  Zasięg bezprzewodowy wynosi około 10m na 
otwartej przestrzeni. 

SŁUCHAWKI 
Bezprzewodowe słuchawki, zapewniające brzmienie JBL Pure Bass, 
odtwarzają muzykę aż do 11 godzin, a dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych. 
Składane ,, na płasko " słuchawki wyposażono w przetworniki o 
średnicy 32 mm, które zapewniają potężny bas i najlepsze brzmienie. 

SŁUCHAWKI I GŁOŚNIKI 



SMARTWATCH 
Inteligentny zegarek współpracujący z twoim telefonem. To wygodne  
i bardzo funkcjonalne urządzenie, służące do odtwarzania muzyki, 
odbierania połączeń oraz wiadomości sms i maili. 

ZEGAREK 
Zegarek na silikonowym pasku,  
Mechanizm: Miyota,  
Wodoszczelność: 10 ATM,  
Bateria: SR626SW.  
Rodzaj szkła: szkło mineralne.  

SMART WATCH I ZEGARKI 



SMARTWATCH ZeFit4 
ZeFit4 to stylowa opaska z kolorowym wyświetlaczem, która pokazuje czas, liczy twoje 
kroki, pokonany dystans, spalone kalorie oraz czas i jakość snu. ZeFit4 pozwala na bieżąco 
monitorować twoje wyniki. Dzięki ekranowi dotykowemu jego obsługa jest bardzo prosta i 
intuicyjna. Dzięki baterii, która wytrzymuje do 5 dni, nie musisz się martwić o codziennie 
ładowanie. ZeFit4 posiada całą gamę wymienialnych pasków (sprzedawanych oddzielnie), 
poprzez które, możesz w pełni wyrazić swój styl.  

LATARKA 
Wykonana w całości z metalu latarka posiada 
rozsuwany, teleskopowy korpus oraz ruchomą 
główkę z 3 diodami LED. Dodatkowym atutem są 
magnesy umieszczone na obydwu końcach latarki.  

LATARKA 
Praktyczna latarka o 9 diodach 
zapewni doskonałe oświetlenie.  

SMART WATCH I LATARKI 
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