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184 SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Notebook, netbook

cikkszám kijelző mérete processzor memória háttértár

139670100 15,6"

Intel Pentium 

Dual-Core B970 

(2,3 GHz, 2 MB)

4 GB DDR3 750 GB HDD

NVIDIA GeForce GT 620M 1GB-os videókártyával ellátott notebook, matt kijelzővel; 

Windows 8 operációs rendszerrel; Kijelző felbontás: 1366 x 768; Memória foglalatok 

száma: 2 db; memória modulok: 1 x 4; Optikai meghajtó: DVD SuperMulti; Vezeték 

nélküli kapcsolat: 802.11 b/g/n; Bluetooth: 4.0; Webkamera: 1,30 MP; Csatlakozók: 

USB 2.0 (3 db), D-Sub (1 db), HDMI (1 db); Akkumulátor: 6 cellás Lítium-ion.

SAMSUNG NP300E5C-S04HU notebookA

cikkszám kijelző mérete processzor memória háttértár

139670200 15,6"

Intel Core i3-

2310M 

2,1 GHz, 3MB

6 GB DDR3 500 GB HDD

Intel GMA 4500MHD videókártyával ellátott notebook matt kijelzővel; Linux operá-

ciós rendszerrel; Kijelző felbontás: 1366 x 768; Memória foglalatok száma: 2 db; Me-

mória modulok: 4 + 2; Optikai meghajtó: DVD SuperMulti; Vezeték nélküli kapcsolat: 

802.11 b/g/n; Bluetooth: Van; Webkamera: 0,90 MP; Csatlakozók: USB 2.0 (3 db), D-Sub 

(1 db), HDMI (1 db); Hálózati csatlakozás: 10/100 Mb/s; Akkumulátor: 6 cellás Lítium-ion.

HP 630 SP636EA notebookB

cikkszám kijelző mérete processzor memória háttértár

139670300 15,6"
Intel Core i5-

3317U
 4 GB DDR3 500 GB HDD

Intel HD Graphics 4000 Videokártyával ellátott, fényes kijelzőjű notebook. Képernyő 

felbontása: 1366 x 768 (WXGA) 16:9; Optikai meghajtó: DVD-RW+/-; Operációs rend-

szer.: Linux; Akkumulátor: 6 cella; LAN: 10/100; Wireless (Wifi ): 802.11b/g/n; Modem: 

Nincs; USB 2.0: 2 db; USB 3.0: 2 db; Kamera felbontás: 1 MP; Video csatlakozás: HDMI.

DELL Inspiron 5521 notebookC

cikkszám kijelző mérete processzor memória háttértár

139670400 13,3"

 AMD Dual-Core 

E-450 

1,65GHz / 1MB

4 GB 1066 MHz 320 GB HDD

Ezüst színű, fényes LED kijelzőjű notebook. Operációs rendszer: FreeDOS; Kijelző 

felbontása: 1366 x 768; Memória bővíthetőség: 2 slot , max. 8GB; VGA típusa: AMD 

Radeon HD 6320M; VGA memória: Rendszermemóriából; csatlakozó: DSUB , HDMI; 

USB 2.0: 1x; USB 3.0: 2x; LAN: Gbit LAN ; Wifi : 802.11bgn; webkamera: 0,3Mpixel; Ak-

kumulátor: 4 cella.

ASUS U32U-RX004D notebookD

cikkszám kijelző mérete processzor memória háttértár

139670500 11,6" 

Intel Core i3-

3217U 

1,8 GHz, 3 MB

2 GB DDR3 320 GB HDD

Integrált videókártyával ellátott netbook, fényes kijelzővel. Kijelző felbontás: 

1366 x 768; Vezeték nélküli kapcsolat : WiFi :802.11 b/g/n; Bluetooth :4.0; Webkamera: 

1,0 MP; Operációs rendszer: FreeDOS Csatlakozók: USB 2.0(2 db), USB 3.0 (1 db), D-Sub 

(1 db), HDMI (1 db); Akkumulátor: 2 cellás Lítium-ion polimer

Választható színekben:

ASUS X201E netbookE
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185SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Táblagép, monitor

A táblagéphez tartozó tokokat 

a 202. oldalon találja.

A táblagéphez tartozó tokokat 

a 202. oldalon találja.

A táblagéphez tartozó tokokat 

a 202. oldalon találja.

A monitor kábeleket 

a 191. oldalon találja.

A monitor kábeleket 

a 191. oldalon találja.

cikkszám Típus kijelző háttértár szín wifi 3G

139680100 Galaxy Tab2 7" 8 GB ezüst igen nem

139680000 Galaxy Tab2 7" 8 GB ezüst igen igen

139680110  Galaxy Tab2 10,1" 16 GB ezüst igen nem

139680120  Galaxy Tab2 10,1" 16 GB fehér igen nem

Kijelző felbontása: 1024 x 600 / 1280 × 800; Android 4.0 Ice Cream Sandwich operáci-

ós rendszer ; TI OMAP 4430 Dual-core 1GHz / Négymagos ARM Cortex A9 Quad-core 

1.4 GHz processzor; MicroSD kártyaolvasó; GPS: nincs/van; Bluetooth: 3.0 + HS /4.0; Ka-

mera hátlapon: 3,15 / 5 megapixel; Kamera előlapon: -/1,9MP; Fejhallgató csatlakozó; 

Akkumulátor: 4000 mAh /Líthium-ion.

SAMSUNG „Galaxy Tab 2” táblagépek A

cikkszám Típus kijelző háttértár szín wifi  HDMI

139680300 TP7-1000 7" 8 GB kék/krém/s.szürke/lila igen van

139680310 TP10.1-1500DC 10,1" 16 GB sötétszürke igen van

TP7-1000: Kijelző G+P kapacitív 5-pontos touch-screen, 16:9-es képarány alumínium 

hátlap, Felbontás: 1024 x 600 pixel, Chipset: Info TM X15 Dual Core Cortex A5 1 GHz, 

Memória: 1 GB DDR III, Operációs rendszer: Andriod 4.1.1, Elülső kamera: 0.3 MP, hát-

lapi kamera: 2 MP, Beépített Wi-Fi: built-in, 80 2.11 b/g/n, Akkumulátor: Li-polymer, 

1750 mAh; Micro SD/SDHCkártyaolvasó: akár 32 GB-ig USB: Micro USB 2.0; High 

Speed OTG; Méret: kb. 189 x 114 x 9.5 mm

TP10.1-1500DC: Kijelző: G + G kapacitív 10-pontos IPS érintőkijelző; Alumínium hát-

lap; Felbontás: 1280 × 800 pixel; Processzor: Cortex A9, 1,5 GHz, Dual Core; RAM: 1 GB 

DDR III; Operációs rendszer: Andriod 4.1.1 ; Kamera: elülső: 2 MP, hátsó: 3 MP; Akku: 

polymer lithium akku 3000 mAh; USB csatlakozás: micro USB 2.0; Micro SD/SDHC

kártyaolvasó, 32 GB-ig; Méret: kb 260 x 173 x 10 mm.

I-ONIK táblagépek B

cikkszám Típus kijelző háttértár szín wifi 

139680200 Element 7v2 7" 4 GB fekete igen

139680210 Element 10.1 10" 16 GB fekete igen

7” (18 cm) kijelző; felbontás: 800 x 600; Processzor 1 GHz; RAM: DDR3 512 MB; beépí-

tett memória 4 GB; WIFI modul; Operációs rendszer: Android 4.0.4; Micro SD kártya 

csatlakozó; Előlapi kamera; HDMI kimenet; USB 2.0 csatlakozó; 10” (25 cm) kijelző; 

felbontás: 1024 x 800; processzor 1;5 GHz; RAM: DDR3 1 GB; beépített memória 16 GB; 

WIFI modul; Operációs rendszer: Android 4.0.4; MicroSD kártya csatlakozó; Előlapi és 

hátlapi kamera; HDMI kimenet; USB 2.0 csatlakozó.

SENCOR Element táblagépek C

cikkszám kijelző típusa kijelző mérete felbontás

139740000 LED 21,5" 1920 × 1080

Vörös kávájú, wide monitor; kijelző fényereje: 250 cd/m2; kijelző betekintési szög: 

170/160; kijelző válaszidő: 5 ms; Energy Star 5.0; D-Sub bemenettel.

SAMSUNG 22”-os LED wide monitor S22C300B D

cikkszám kijelző típusa kijelző mérete felbontás

139750000 LED 24" 1920 × 1080

Bordó kávájú, wide monitor; kijelző fényereje: 250 cd/m2; kijelző betekintési szög: 

170/160; kijelző válaszidő: 5 ms; Energy Star; D-Sub és DVI-D bemenettel.

SAMSUNG 24”-os LED wide monitor LS24C300B E
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Nyomtató

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139765100 Deskjet 1000 tintasugaras színes nyomtatás

A HP Deskjet 1000 nyomtatót azoknak az otthoni felhasználóknak tervezték, akik 

gazdaságos és egyszerűen használható, energia- és erőforrás-kímélő funkciókkal 

rendelkező színes nyomtatót keresnek a megbízható hétköznapi nyomtatáshoz. 

Nyomatatási sebességége fekete: 16 oldal/perc; színes: 12 oldal/perc, Fekete nyomta-

tási minőség (legjobb): legfeljebb 600 dpi; Kihasználtság (havi, A/4): max. 1000 oldal; 

Színes nyomtatási minőség (legjobb): akár 4800 x 1200 optimalizált dpi (számítógép-

ről való színes nyomtatás, egyes HP fotópapírok és 1200 dpi bemeneti felbontás ese-

tén); Nyomtatópatronok száma:2; Papírkezelő bemenet, alapfelszereltség: 60  lapos 

adagolótálca; Papírkezelő kimenet, alapfelszereltség: 25 lapos kimeneti tálca.

HP Deskjet 1000 tintasugaras nyomtatóA

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139765110 Deskjet 1050A tintasugaras színes
nyomtatás, másolás, 

szkennelés

A HP Deskjet 1050A többfunkciós nyomtató a hétköznapi dokumentumok gyors 

és könnyű nyomtatását, beolvasását és másolását lehetővé tevő, egyszerű, intui-

tív vezérléssel ellátott, kis méretű és kedvező árú többfunkciós nyomtatót igénylő 

otthoni felhasználók számára készült. Nyomatatási sebessége fekete: 16 oldal/perc; 

színes 12  oldal/perc, Fekete nyomtatási minőség (legjobb): legfeljebb 600 dpi; Ki-

használtság (havi, A/4): max. 1000 oldal; Nyomtatási minőség (legjobb) színes: max. 

4800 x 1200 optimalizált dpi számítógépről való színes nyomtatás, egyes HP fotópa-

pírok és 1200 dpi bemeneti felbontás esetén. Fekete: akár 600 x 600 dpi felbontású 

nyomatok (számítógépről nyomtatva); Nyomtatópatronok száma: 2.

HP Desjet 1050A színes tintasugaras nyomtatóB

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139780000 Pixma MX435 tintasugaras színes
nyomtatás, másolás, 

szkennelés, fax

A stílusos, multifunkcionális PIXMA MX435 beépített Wi-Fi kapcsolattal és automati-

kus dokumentumadagolóval gyors nyomtatási sebessége révén tökéletes választás-

nak bizonyul otthoni irodák számára; Nyomtatási felbontás: max. 4800 × 1200 dpi; 

Nyomtatómű: tintasugaras, 2 FINE kazetta, 4 színű rendszer, 2 pl-es cseppméret, 

ChromaLife100 rendszer; Fotólabor minőségű sebesség szegély nélküli 10 x 15 cm: 

kb. 46 másodperc (normál); Monokróm nyomtatás sebessége ESAT: kb. 9,7 kép/perc; 

Színes nyomtatás sebessége ESAT: kb. 5,5 kép/perc; Önálló fax: Van; Számítógépes 

fax: Win: faxmodemen keresztül (multifunkciós készülék esetén), Colour Fax: Van; 

Átviteli sebesség (monó/színes): - Monokróm: kb. 3 másodperc/oldal (33,6 kb/s) (az 

alapértelmezés szerinti beállítások alapján ITU-T 1. szabványkártya használatával) 

- Színes: kb. 1 másodperc/oldal (33,6 kb/s) (az alapértelmezés szerinti beállítások 

alapján Canon színes fax standard tesztlap használatával); Modem sebessége max. 

33,6 kb/s (automatikus visszaesés) 

CANON Pixma MX435 multifunkciós nyomtató, faxC

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139765120 ML-2160 lézer mono nyomtatás

Nyomtatás; egyérintéses képernyő nyomtatás ; Nyomtatási sebesség: max 20 lap/

perc A/4 (21 lap/perc levél); Első lap nyomtatási reakcióideje: kevesebb, mint 8,5 mp 

(készenléti mód); 1200 x 1200 dpi felbontás; Papírkezelés: Beviteli kapacitás: 150-lap, 

Kimeneti kapacitás: 100-oldal arccal lefelé.

SAMSUNG ML-2160 mono lézernyomtatóD

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139762000 SCX-3400 lézer mono
nyomtatás, másolás, 

szkennelés

Másolás: Másolási sebesség: max 20 lap/perc A/4 (21 lap/perc levél); Első lap máso-

lási sebesség: kevesebb, mint 14 mp (Platen); Zoom arány: 25 - 400% (ADF, Platen); 

Multi másolás: 1 - 99 oldal; Nyomtatás: Nyomtatási sebsség: max 20 lap/perc A4 

(21 lap/perc levél), Első lap nyomtatási sebsség: kevesebb, mint 8,5 mp (készenléti 

módból) 1200 x 1200 dpi felbontás, Emulation: SPL (Samsung Printer Langauge), Ma-

nuális Duplex; Szkennelés: TWAIN Standard / WIA Standard Compatible Color CIS 

módszer; 600 x 600 dpi szkennelési felbontás (optikai); 4800 x 4800 dpi szkennelési 

felbontás (kiterjesztett); Szkennelés PC-re; Papírkezelés: Beviteli kapacitás: 150-lap; 

Kimeneti kapacitás: 100-lap arccal lefelé.

SAMSUNG SCX-3400 mono multif. lézernyomtatóE
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Billentyűzet

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli

139460200 MM-KB770 fekete vezetékes

USB csatlakozású vezetékes billentyűzet; halk működés; 10 db multimédiás billen-

tyűzet; 1 év garancia 

SILVERLINE MM-KB770 multimédiás billentyűzet A

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli

139460100 Casano fekete vezetékes

Hagyományos billentyűzet; elegáns, vékony kialakítás; magyar karakterkészlet; 

fröccsenő víz elleni védelem; lézerfeliratozású, kopásálló gombok; csendes billentyű 

leütés; 105 billentyű, hagyományos elrendezés; USB csatlakozás; plug and play - te-

lepítést nem igényel; 

HAMA Casano multimédiás billentyűzet B

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli

139440000 K120 billentyűzet fekete vezetékes 

Kényelmes, halk gépelés; vékony profi l; strapabíró, állítható lábak; cseppálló kialakí-

tás; tartós billentyűk. Csatlakozó: USB; 3 év garancia.

LOGITECH „K120” vezetékes billentyűzet C

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli

139520100
MMS-4990 multi-

médiás szett
fekete vezetékes

USB 2.0 csatlakozású vezetékes billentyűzet optikai egérrel, 10 db multimédiás 

gomb, 1 év garancia.

SILVERLINE MMS-4990 szett (KB-990+OM-390) D

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli

139490000
MK220 billentyűzet 

és egér készlet
fekete vezeték nélküli

139408900
MK330 billentyűzet 

és egér készlet
fekete /szürke vezeték nélküli

Multimédiás gyorsbillentyűk; karcsú, kényelmes kivitel; hordozható, vezeték nél-

küli egér; hosszabb elemélettartam; 12 programozható funkcióbillentyű; Logitech 

Unifying vevőegység; 3 év garancia.

LOGITECH vezeték nélküli billentyűzet és egér 
készletek

E
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Egér

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172100 AM100 egér fekete vagy ezüst optikai vezetékes

3 gombos optikai egér szkrollozó funkcióval; jobb- és balkezesek egyaránt használ-

hatják; 800 dpi felbontás; precíz kurzorvezetés. Minden tükröződésmentes felületen 

használható;  Windows XP/Vista/7 operációs rendszerekhez.

HAMA AM 100 optikai egérA

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172310 OM-290

fekete vagy 

fehér vagy kék, 

piros

optikai vezetékes

USB csatakozóval ellátott vezetékes egerek, 800 dpi érzékenységű, 3 gombos, 

szkrollózó funkció, 1 év garancia.

SILVERLINE OM-290 optikai egérB

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172110 AM-7200 fekete optikai vezeték nélküli

Szkrollozó funkció; felbontás: 800 dpi; kompakt 2,4 GHz-es USB adó, kb. 8 méter 

hatótávolság; precíz kurzorvezetés; Be/ki kapcsoló gomb a hosszabb elem élettar-

tam érdekében; tápellátás: 2 db AAA elem (tartozék); Windows XP/Vista/7 operációs 

rendszerekhez.

HAMA AM-7200 vezeték nélküli optikai egérC

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172320 TP-A6002
fekete , kék , 

piros
optikai vezeték nélküli

Laptopokhoz is használható kisméretű optikai egér; ergonomikus kialakításának kö-

szönhetően maximális kényelmet biztosít használat közben; Optikai érzékelő 800 dpi 

érzékenységgel, Plug and Play - telepítés nélküli használat; Egérgörgő - fokozatos 

görgetést tesz lehetővé a programokban és böngészés közben; Gombok száma: 

3 egérgomb, a középső gomb a görgő lenyomásával érhető el; Szimmetrikus kialakí-

tás: jobb és balkezes emberek is használhatják; vezeték nélküli egér - 2,4 GHz-es USB 

vevő csatlakozik a számítógéphez.

SILVERLINE TP-A6002 vezeték nélküli optikai egérD

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172300 TP-NM2050 fekete lézer vezetékes

Ergonomikus tervezés, gumi festékes felület – kellemes tapintás;, Felbontás: 400 / 

800 / 2000 dpi , DPI kapcsolóval; Frissítés : 7080/s; maximális gyorsulás: 20G; Gomb 

élettartam: 500 millió gombnyomás; Lapozás-fel , lapozás-le gombok , kattintható 

scroll; Csatlakozás: USB 2.0 vezetékes; játékokhoz is alkalmas; 1 év garancia.

SILVERLINE  TP-NM2050 lézer egérE

cikkszám megnevezés szín technológia
vezetékes /

vezeték nélküli

139172200
M185 egér note-

bookhoz

kék , szürke, 

piros
optikai vezeték nélküli

Csatlakoztatva hagyható Nano vevőegység Unifying technológiával (Segítségével 

egyszerűen és gyorsan csatlakoztathat újabb kompatibilis vezeték nélküli billentyű-

zetet, egeret vagy számbillentyűzetet ugyanahhoz a vevőegységhez. Igényei szerint 

kombinálhatja vagy újabbra cserélheti a hat egyszerre csatlakoztatható eszközt, és 

mindehhez csak egy USB-portot kell használnia. Kényelmes, kézbe illő forma, bár-

mely laptophoz vagy netbookhoz tökéletes; 3 év garancia.

LOGITECH „M185” optikai egér notebookhozF
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Fülhallgató, fejhallgató, hangszóró

cikkszám megnevezés szín

139861100 FIZZ fülhallgató fekete , kék, mályva, zöld, fehér

Könnyű és dizájnos sztereó fülhallgató divatos színekben. Impedancia: 16 Ohm; Érzé-

kenység: 95 db, frekvencia átvitel: 20 - 20 000 Hz; Teljesítmény 10 mW; 3,5 jack dugó; 

120 cm-es kábel hosszúság; Több színben:

TnB Fizz  fülhallgató A

cikkszám megnevezés szín

139880000
CS-499 fejhallgató 

mikrofonnal
fekete

Csatlakozó: 3,5 mm, 2x Stereo; Hangerő: 108 dB; Mikrofon: -58+/-3 dB; Frekvencia: 

20 Hz - 20 kHz; Mikrofon: 30 Hz - 16 kHz; Ellenállás: 32 Ohm; 3,5 jack dugó; kábel 1 m; 

garancia: 1 év.

HAMA CS-499 fejhallgató mikrofonnal, nyakpánntal B

cikkszám megnevezés szín

139870000
HS-250 fejhallgató 

mikrofonnal
fehér

Kényelmes, könnyű sztereó fejhallgató hangerőszabályzóval; Ideális zenehallga-

táshoz, számítógépes játékokhoz internetes telefonáláshoz stb.; Állítható gége-

mikrofon; Frekvencia átvitel: Fejhallgató: 20-18 000 Hz; Mikrofon: 50-16 000 Hz; 

Impedancia; Fejhallgató: 32 Ohm; mikrofon: alacsony érzékenység; Fejhallgató: 

104  dB; Mikrofon: 60 +/- 3 dB; Teljesítmény: 105 mW; Szín: fehér.

HAMA HS-250 fejhallgató mikrofonnal C

cikkszám megnevezés szín

139891000 H110 fejhallgató szürke

Zajszűrő mikrofon; Hajlékony, elfordítható mikrofonkar; Állítható fejhallgatópánt; 

Gazdag sztereó hangzás; A mikrofon jobb és bal oldalon egyaránt elhelyezhető. Szín-

kóddal jelölt; 3,5 mm-es csatlakozók; 1,8 méteres árnyékolt vezeték; 2 év garancia.

LOGITECH „H110” fejhallgató mikrofonnal D

cikkszám megnevezés szín

139920000 S120 hangszóró fekete

Valamennyi fontos funkciót egyesítő hangszórórendszer; Teljes eff ektív teljesítmény: 

2,3 W (2 x 1,15 W); Frekvencia átvitel: 50 Hz – 20 kHz; Tápkábelek hossza: 1,5 m; Hang-

szórókat összekötő kábel hossza: 1,2 m; Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm; 3 év garancia.

LOGITECH „S120” sztereó hangszóró E

cikkszám megnevezés szín

139920010 Z-323 hangszóró fekete

Térhangzás; Kivezető nyílással ellátott, lefelé irányított mélyhang sugárzó; Frekven-

cia átvitel: 40 Hz–20 kHz; Magashang sugárzók: 2 x 6 W eff ektív; Integrált hangerősza-

bályzó; Kétutas hangsugárzók az irányítatlan akusztikáért; Mélyhang sugárzó: 18 W 

eff ektív (6 ohm 100 Hz-en, 10% teljes harmonikus torzítás mellett); Integrált basz-

szusvezérlés; Bemenetek: Sztereó RCA, 3,5 mm-es elsődleges bemenet, 3,5 mm-es 

pótbemenet; Kimenetek: 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó; Hangsugárzók: 5,1 cm-es 

dómos hangsugárzó; 10,2 cm-es lefelé irányított dómos hangsugárzó; 2 év garancia.

LOGITECH „Z323” 2.1-es hangszóró F
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Webkamera, memóriakártya olvasó, USB HUB, elosztó

cikkszám megnevezés

139960100 Snake webcamera

Egy ötletes eredeti koncepció; felső kategóriás videó minőség valódi 1,3 Mp videó 

felbontás; Valódi hordozható termék plug & play funkcióval és hordtáskával; CMOS 

szenzor; maximális felbontás: 1280 × 1024; maximum képfrissítés: 30 fps.

EMTEC SVW1300SN Snake webkamera 1,3MpA

cikkszám megnevezés

131246010 memóriakártya-olvasó

Támogatja az SD, MMC, RS-MMC, Mini SD, Micro SD, T-Flash, MS/MS-Pro, MS Duo/

MS PRO Duo, M2, XD, CF kártyákat, adapter nélkül használható: Mini SD, Micro SD, 

T-Flash, M2, Könnyen „Plug and play” telepíthető eszköz, nincs szükség külső tápfe-

szültségre; LED visszajelzés az írás - olvasás állapotról; vékony kivitel, könnyen szállít-

ható; 5 cm-es USB kábellel; adatsebesség 480 MB/s –ig; USB verzió: 2.0.

SILVERLINE EL-650 multi memóriakártya-olvasóB

cikkszám megnevezés

131246000 "ALL-IN-ONE" kártyaolvasó

Kompakt univerzális kártyaolvasó: SD / SDHC / SDXC / MMC / MMCPlus / RS-MMC 

/ MMCmobile / microSD / microSDHC / xD-PictureCard / MS / MS Select / MS Duo / 

MS Pro / MS Pro Duo / MS pro Duo HG / MSXC / M2 és CF I&II / MicroDrive kártyák-

hoz; USB csatlakozó kábel az olvasó aljában tárolható; Nagysebességű adatátvitel 

(480 Mbit/s); Rendkívül gyors üzembe helyezés; Tápellátás az USB-porton keresztül; 

külön microSD slot és M2 slot, nincs szükség adapterre; méretek: 54 x 17 x 54 mm; 

szín: fekete; Támogatott operációs rendszerek: Windows ME/2000/XP/Vista/7.

HAMA ALL-IN-ONE kártyaolvasóC

cikkszám megnevezés

138760300 USB HUB 4 portos

4 portos USB HUB; USB2.0 csatlakozóval, külső tápellátást nem igényel.

SILVERLINE SL-004H 4 portos HUBD

cikkszám hossz (m) kapcsoló

138600000 1,5 kapcsoló nélkül

138600200 3 kapcsoló nélkül

138600400 1,5 kapcsolóval

138600600 3 kapcsolóval

138600800 1,5 kapcsoló nélkül

138601000 3 kapcsoló nélkül

138601200 5 kapcsoló nélkül

138601400 1,5 kapcsolóval

138601600 3 kapcsolóval

138601800 5 kapcsolóval

Beltéri elosztók, fehér színben, kapcsoló nélküli, illetve kapcsolóval rendelkező válto-

zatban, hogy használaton kívül egyszerűen áramtalanítani lehessen a készülékeket. 

Különféle kábelhosszúság a megfelelő méret kiválasztása érdekében.

230V-os hármas és hatos elosztókE
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USB kábel, HDMI kábel, VGA kábel, fali konzol, hálózati elosztó

cikkszám specifi káció típus hossz

138793000 USB hosszabbító kábel A-A 1,8 m

138794000 USB hosszabbító kábel A-A 3 m

138790000 USB kábel A-B 1,8 m

138791000 USB kábel A-B 3 m

138798100 MICRO USB adatkábel micro A-A 1 m

138798110 MINI USB kábel A-miniB 1,8 m

Micro USB dugó - USB A típusú dugó: segítségével micro USB aljzattal rendelkező 

készüléket tudunk csatlakoztatni egy normál USB aljzaton keresztül PC-hez, note-

bookhoz USB A típusú dugó  

Mini USB B típusú dugó: Mini USB csatlakozóval ellátott készülékek PC-hez (USB ) 

való csatlakoztatására; Tökéletes adatvédelem az ónozott vörösréz árnyékolásnak 

köszönhetően; Adatsebesség : 480 Mbit/sec.

USB 2.0 kábelek A

cikkszám megnevezés hossz

138780000 HDMI kábel 1,8 m

138781000 HDMI kábel 3 m

138782000 HDMI kábel 5 m

138783000 HDMI kábel 10 m

Digitális hang-, videó- és vezérlőjelek átviteléhez; kompromisszumok nélküli, vesz-

teségmentes jelátvitel; kiváló minőségű, teljes árnyékolású kábel; adatátviteli sebes-

ség: maximum 10,2 Gbit/s (340 MHz); maximális felbontás: 1080 p Full-HD.

HDMI kábelek B

szám megnevezés hossz

138796000 VGA monitor kábel 1,8 m

138797000 VGA monitor kábel 3 m

138798000 VGA monitor kábel 5 m

138784000 VGA monitor hosszabbító kábel 1,8 m

138785000 VGA monitor hosszabbító kábel 3 m

138786000 VGA monitor hosszabbító kábel 5 m

Profi  VGA összekötő kábel; 2 x 15 pólusú HDD csatlakozó; dupla árnyékolás az elekt-

romágneses zavarjelek csökkentése érdekében; 75 Ohm impedancia az optimális 

átviteli minőségért; 17” és annál nagyobb képátmérőjű monitorokhoz ajánljuk; za-

varszűrő vasmag a tökéletes jelátvitel érdekében; robosztus, extrém mértékben ter-

helhető csatlakozók.

VGA kábelek C

cikkszám megnevezés mozgatható képátmérő terhelhetőség (kg)

138952000
Next light Fix 

fali konzol

2 mozgatható kar segít-

ségével max. 20×20 cm

25-94 cm

(10-37")
25

138951000
Full Motion 

fali konzol

+/- 20°-ban dönthető és 

180°-ban forgatható

25-107 cm 

(10-42")
20

Falitartó LCD/Plazma és LED képernyők falra szereléséhez; VESA szabvány szerint 

200 x 200 mm; fekete színben.

HAMA univerzális fali konzolok D

cikkszám megnevezés tulajdonság

138800300 6 aljzatos elosztó túlfeszültség védelemmel

Hálózati elosztó kapcsolóval 6 védőföldes dugaljjal ellátott készülék számára; túlfe-

szültség védelemmel; 1 db nagy  méretű dugaszhely tápegységhez; 45°-ban elfor-

gatott aljzatok gyermekvédelmi funkcióval; 3×1,5 mm keresztmetszetű 1,4 m hosszú 

kábel; maximális terhelhetőség 3500 W; falra szerelhető. 

HAMA túlfeszültség védett hálózati elosztó E
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CD-R lemez, CD-RW újraírható lemez

20 db

100 db

1 db

10 db

10 db

25 db10 db

10 db

25 db

1 db

50 db

1 db

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

130412000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× vékony tokban 1

130411000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× vékony tokban 10

130410000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× vékony tokban 20

130412100
CD-R lemez, AZO adatrögzítő 

réteg, Crystal védőréteg
52× normál tokban 1

130720000
CD-R lemez, nyomtatható 

felület, AZO adatrögzítő réteg
52× normál tokban 1

Kiemelkedő ellenállás az ultraibolya fénnyel szemben; EXTRA PROTECTION fehér 

védőfelület; élettartam-garancia; az AZO adatrögzítő réteg és a Crystal védőréteg 

dupla védelmet biztosít adataink részére; nyomtatható felületű lemezek, tintasuga-

ras nyomtatóban nyomtathatóak, így lemezeinket egyedivé tudjuk varázsolni.

VERBATIM „DataLife” / DataLifePlus” CD-R lemezekA

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

130400000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× hengerben 10

130401000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× hengerben 25

130402000
CD-R lemez, 

ExtraProtection felülettel
52× hengerben 100

Kiemelkedő ellenállás az ultraibolya fénnyel szemben; EXTRA PROTECTION fehér vé-

dőfelület; élettartam-garancia.

VERBATIM „DataLife” CD-R lemezek hengerbenB

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

130580000 CD-R lemez 52× normál tokban 10

130490000 CD-R lemez 52× vékony tokban 1

130620100 CD-R lemez 52× vékony tokban 10

A TDK legújabb Ultra High Speed (UHS) technológiájával forradalmi újítást jelentő 

új adatrögzítő réteggel, 52×-es vagy ennél nagyobb írási sebességre is képes, rend-

kívül kemény fedőréteggel, mely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolásokkal 

szemben.

TDK CD-R lemezek tokbanC

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

130620110 CD-R lemez 52× hengerben 10

130620120 CD-R lemez 52× hengerben 25

134040020 CD-R lemez 52× hengerben 50

A TDK legújabb Ultra High Speed (UHS) technológiájával forradalmi újítást jelentő 

új adatrögzítő réteggel, 52×-es vagy ennél nagyobb írási sebességre is képes, rend-

kívül kemény fedőréteggel, mely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolásokkal 

szemben.

TDK CD-R lemezek hengerbenD

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

130700000 SERL adatrögzítő réteg 8-12× normál tokban 1

SERL adatrögzítő réteg, mely lehetővé teszi a zajmentes, többszöri újraírást; felület: 

karcálló, ezüst szín; legalább 1000 alkalommal újraírható; élettartam-garancia.

VERBATIM újraírható CD lemezekE

Csomagár

Csomagár
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DVD-R / DVD+R írható lemez, DVD-RW / DVD+RW újraírható lemez

20 db10 db5 db

10 db

10 db

10 db 25 db 50 db

10 db5 db

1 db

25 db 50 db

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

131000500
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× vékony tokban 20

131000505
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× vékony tokban 20

131000100
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× normál tokban 5

131000000
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× normál tokban 5

131001000
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel, 
nyomtatható felülettel

16× normál tokban 10

131001500
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel, 
nyomtatható felülettel

16× normál tokban 10

131170300
DVD+R "Double Layer" 

kétrétegű lemez
8× normál tokban 10

Kiemelkedő archiválási idő; magas fokú rögzítési stabilitás; AZO adatrögzítő réteg; 

felület: matt ezüst; DVD-ROM meghajtókban és DVD-videolejátszókban is olvasható; 

élettartam-garancia.

VERBATIM DVD-R és DVD+R lemezek tokban A

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

131002500
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 10

131002000
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 10

131002100
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 25

130740000
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 25

131002200
DVD-R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 50

130750000
DVD+R írható lemez 

AZO adatrögzítő réteggel
16× hengerben 50

Kiemelkedő archiválási idő; magas fokú rögzítési stabilitás; AZO adatrögzítő réteg; 

felület: matt ezüst; DVD-ROM meghajtókban és DVD-videolejátszókban is olvasható; 

élettartam-garancia.

VERBATIM DVD-R és DVD+R lemezek hengerben B

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

131040040 DVD-R írható lemez 16× tokban 1

131050040 DVD+R írható lemez 16× tokban 1

131040000 DVD-R írható lemez 16× tokban 10

131050000 DVD+R írható lemez 16× tokban 10

Egyszer írható DVD-k, 4,7 GB, optimális kompatibilitás különböző DVD ROM és DVD 

lejátszó készülékekkel

TDK DVD-R és DVD+R lemezek tokban C

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

131040010 DVD-R írható lemez 16× hengerben 10

131050010 DVD+R írható lemez 16× hengerben 10

131040020 DVD-R írható lemez 16× hengerben 25

131050020 DVD+R írható lemez 16× hengerben 25

131040030 DVD-R írható lemez 16× hengerben 50

131050030 DVD+R írható lemez 16× hengerben 50

Egyszer írható DVD-k, 4,7 GB, optimális kompatibilitás különböző DVD ROM és DVD 

lejátszó készülékekkel

TDK DVD-R és DVD+R lemezek tokban D

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.

131003000 DVD-RW újraírható lemez 4× normál tokban 1

131004000 DVD-RW újraírható lemez 6× normál tokban 1

450044189 DVD+RW újraírható lemez 4× normál tokban 1

Nagyobb ellenállás az ultraibolya fénnyel szemben; SERL adatrögzítő réteg; több 

mint 1000 alkalommal írható; kiemelkedően hosszú archiválási élettartam; élettar-

tam-garancia

VERBATIM DVD-RW / DVD+RW újraírható lemezek E

Csomagár

Csomagár

Csomagár
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Pendrive

cikkszám név szín kapacitás

132270400 U-Drive pendrive fekete 4 GB

132270600 U-Drive pendrive világoskék 8 GB

132270800 U-Drive pendrive kék 16 GB

132270810 U-Drive pendrive szürke 32 GB

Nagy sebességű adatátvitel, USB 2.0 high speed 480 Mb/s, USB 1.1-el is használható, 

5 év garancia.

KINGMAX pendrive-okA

cikkszám név szín kapacitás

132272540 Cruzer Switch pendrive piros / fekete 4 GB

132272550 Cruzer Switch pendrive piros / fekete 8 GB

132272530 Cruzer Switch pendrive piros / fekete 16 GB

Nagy sebességű adatátvitel, USB 2.0 high speed 480 Mb/s, USB 1.1-el is használható, 

5 év garancia.

SANDISK „Cruzer Switch” pendrive-okB

cikkszám név szín kapacitás

132272510 Cruzer Glide pendrive fekete / piros 4 GB

132272520 Cruzer Glide pendrive fekete / piros 8 GB

132272500 Cruzer Glide pendrive fekete / piros 16 GB

Kisméretű USB 2.0 memória; Visszahúzható USB csatlakozó; Nagy sebességű USB 2.0 

kompatibilis; jelszavas adatvédelem és 128 bit AES titkosítás, 

Méretek: 60.2 x 20.8 x 11.2 mm; Kompatibilis Windows XP/7 és Vista operációs rend-

szerekkel; 5 év garancia.

SANDISK „Cruzer Glide” pendrive-okC

cikkszám név szín kapacitás

132272630 TF 10 pendrive fekete 8 GB

132272600 TF 10 pendrive fekete 16 GB

132272610 TF 10 pendrive fekete 32 GB

132272620 TF 10 pendrive fekete 64 GB

Divatos kialakítás védőkupak és pánttartó lukkal; Egyszerű plug and play technológia 

nem igényel további szoftver telepítést. 

TDK TF10 pendrive-okD

cikkszám név szín kapacitás

132272430 C650 USB 3.0 Flash Drive fekete / szürke 8 GB

132272400 C650 USB 3.0 Flash Drive fekete / sárga 16 GB

132272410 C650 USB 3.0 Flash Drive fekete / kék 32 GB

132272420 C650 USB 3.0 Flash Drive fekete / zöld 64GB

Egyedi vékony kialakítás áttetsző nyomógombbal; 50 MB/s-os olvasási sebesség; 

kompatibilis USB 1.1 és USB 2.0 és USB 3.0-val.

EMTEC C650 pendrive USB 3.0 csatlakozóvalE

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db
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Pendrive, hordozható merevlemez

cikkszám név szín kapacitás

131280000 PinStripe pendrive fekete 8 GB

131281000 PinStripe pendrive fekete 16 GB

131281100 PinStripe pendrive fekete 32 GB

132272300 PinStripe pendrive fekete 64 GB

132272310
PinStripe pendrive 

vegyes színek

kék / rózsaszín / zöld /

sárga / narancssárga
8 GB

A Verbatim PinStripe USB-meghajtója kitolható érintkezős kialakítású, így használa-

ton kívül egy különálló, könnyen elveszíthető védőkupak nélkül védi a csatlakozófelü-

letet. A könnyű, csíkos mintázattal ellátott, többféle színben és kapacitással kapható 

PinStripe USB-meghajtó mindenki számára tökéletes megoldást kínál. Legkisebb 

olvasási sebesség: 10 MB/sec; Legkisebb írási sebesség: 4 MB/sec; 2 év garancia. 

Termékméretek: 54 x 21 x 9,22 mm (ho x szé x ma).

VERBATIM „PinStripe” pendrive-ok A

cikkszám név szín kapacitás

132270920 Micro pendrive fekete 8 GB

132270921 Micro pendrive fekete 16 GB

132260500 Micro pendrive fekete 32 GB

132260000
Micro pendrive 

vegyes színek

kék / rózsaszín / zöld /

sárga / narancssárga
8 GB

A Micro USB-meghajtó könnyű és kompakt. Súlya 1,2 g, vastagsága mindössze 

2,35  mm, de csak a mérete kicsi, a kapacitása nem! Öt élénk színben kapható: 

napsárga, eukaliptusz zöld, meleg rózsaszín, karibi kék és vulkanikus narancssárga 

(mindegyik 8 GB kapacitású, használatuk sokrétű és egyszerű). 2 éves garancia.

VERBATIM „MICRO” pendrive-ok B

cikkszám név szín kapacitás

132272320
V3 pendrive 

USB 3.0 csatlakozóval
fekete / szürke 8 GB

132272330
V3 pendrive 

USB 3.0 csatlakozóval
fekete / szürke 16 GB

132272340
V3 pendrive 

USB 3.0 csatlakozóval
fekete / szürke 32 GB

132272350
V3 pendrive 

USB 3.0 csatlakozóval
fekete / szürke 64 GB

132272360
V3 pendrive, USB 3.0 csatla-

kozóval, vegyes színek
fekete - kék / rózsaszín /

zöld /sárga /narancssárga
16 GB

Az USB 3.0 csatlakozóval és SuperSpeed adatátviteli sebességgel rendelkező Store ‚n’ 

Go V3 USB-meghajtó akár 10x gyorsabb, mint az USB 2.0, ezáltal a nagyméretű fájlok 

másolása sokkal gyorsabb. A V3 USB-meghajtó kialakítása biztosítja az USB-csatlakozók 

védelmét a ‚slide and lock’ mechanizmusnak köszönhetően. Ez a helyére pattan a meg-

hajtó használatakor, használaton kívül pedig zárt helyzetben rögzíti a csatlakozót, hogy 

megvédje azt. Olvasási sebesség: Akár 60 MB/sec (USB 3.0 kiszolgáló esetén); Írási sebes-

ség: Akár 12 MB/sec (USB 3.0 kiszolgáló esetén); Adatmegtartó képesség: 10 év; 2 éves 

garancia; A termék méretei: 58 mm x 20 mm x 11 mm (ho x szé x ma).

VERBATIM V3 pendrive-ok USB 3.0 C

cikkszám név szín kapacitás

139572000
2,5" hordozható 

külső merevlemezek
ezüst vagy fekete 500 GB

139573300
2,5" hordozható 

külső merevlemezek
kék / rózsaszín / zöld /sárga / 

narancssárga
500 GB

139573100
2,5" hordozható 

külső merevlemezek
ezüst vagy fekete 1 TB

139573310
2,5" hordozható 

külső merevlemezek
kék / rózsaszín / zöld /
sárga / narancssárga

1 TB

139573320 3,5"  külső merevlemezek fekete 2 TB

139573200 3,5"  külső merevlemezek fekete 3 TB

A Verbatim Store n Go hordozható merevlemez nagy tárolási teljesítményt kínál az USB 3.0 „Super 
Speed” csatlakozófelületen keresztül. Az USB 3.0 akár tízszer nagyobb sebességű átvitelt tesz lehető-
vé, mint az USB 2.0 felület (az USB busz sebességét alapul véve), ezáltal kiemelkedően nagy adatátviteli 
sebességet kínál útközben is. Tárolja digitális és mindennapi munkafájljait ezen a mobil meghajtón. 
Stílusos külsejével a laptop tökéletes kiegészítője minden modern asztalon. A Store ,n’ Go hordozható 
merevlemez tápellátását az USB 3.0 csatlakozás (1 db USB 3.0 csatlakozó) biztosítja, azonban vissza-
felé kompatibilis asztali számítógépe vagy notebookja USB 2.0 portjaival. A meghajtó külső tápellá-
tást nem igényel, csak csatlakoztatni kell a számítógéphez, és kész (2,5”-os HDD esetén). A nagyobb 
biztonság érdekében mellékeljük hozzá a Nero BackItUp and Burn Essentials szoftvert, amely segít a 
laptop vagy a PC merevlemezének biztonsági mentésében. A BackItUp and Burn Essentials szoftver 
három alkalmazás egyben. Fájljairól, mappáiról és meghajtóiról bármikor készíthet biztonsági men-
tést, vagy a fokozott biztonság érdekében előre beállított időpontot is meghatározhat az automatikus 
biztonsági mentés számára. A Nero Express segítségével fájljait CD- vagy DVD-lemezre írhatja, a Nero 
RescueAgent segítségével pedig sérülésük esetén helyreállíthatja fájljait. A Nero BackItUp and Burn 
Essentials szoftver Windows XP, Vista és Windows 7 rendszerekkel kompatibilis (Mac OS rendszerrel 
nem). A Verbatim Store ‚n’ Go hordozható merevlemez-meghajtókhoz a Green Button energiataka-
rékossági szoftvert is mellékeljük. A Green Button szoftver használaton kívüli állapotban szünetelteti 
a merevlemez forgatását, ezáltal növeli az eszköz hatásfokát és energiát takarít meg. Háromféle „Al-
vóállapot-beállítás” érhető el. A készenléti üzemmód bekapcsolása 10 perctől 120 percig, 10 perces 
lépésekben állítható. Az Asztalon található Green Button ikonra duplán kattintva a meghajtó azonnal 
készenléti üzemmódra vált, de beállíthatja a meghajtót úgy is, hogy soha ne kapcsoljon készenléti 
üzemmódra („Never Suspend the disk”). 2 éves garancia.

VERBATIM 2,5” és 3,5” hordozható merevlemez - USB 3.0 D
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Memóriakártya, SSD meghajtó

cikkszám megnevezés kapacitás osztály

131241000 SD memóriakártya 4 GB Class4

131242000 SD memóriakártya 8 GB Class4

131245210 SD memóriakártya 16 GB Class4

131244000 microSD memóriakártya adapterrel 4 GB Class4

131245000 microSD memóriakártya adapterrel 8 GB Class4

131245200 microSD memóriakártya adapterrel 16 GB Class4

Nagy kapacitású microSD kártya (SDHC) megegyezik az új SD 2.0 szabvánnyal; ki-

zárólag az SDHC bővítőhellyel rendelkező készülékekkel kompatibilis (normál SD 

kártyahellyel nem kompatibilis); írható, törölhető, formázható korlátlan számban; 

5 év garancia.

SANDISK SD és microSD memóriakártyákA

cikkszám megnevezés kapacitás osztály

131245420 SD memóriakártya 4 GB Class4

131245430 SD memóriakártya 8 GB Class4

131245400 SD memóriakártya 16 GB Class4

131245410 SD memóriakártya 32 GB Class10

131245320 microSD memóriakártya adapterrel 4 GB Class4

131245330 microSD memóriakártya adapterrel 8 GB Class4

131245300 microSD memóriakártya adapterrel 16 GB Class4

131245310 microSD memóriakártya adapterrel 32 GB Class4

Nagy kapacitású microSD kártya (SDHC) megegyezik az új SD 2.0 szabvánnyal; kizá-

rólag az SDHC bővítőhellyel rendelkező készülékekkel kompatibilis (normál SD kár-

tyahellyel nem kompatibilis); Írható, törölhető, formázható korlátlan számban; 5 év 

garancia.

TDK SD és microSD memóriakártyákB

cikkszám megnevezés kapacitás osztály

131231200 SD memóriakártya 4 GB Class4

131231300 SD memóriakártya 8 GB Class4

131230800 SD memóriakártya 16 GB Class4

131231400 SD memóriakártya 32 GB Class4

131245100 microSD memóriakártya 4 GB Class4

131245110 microSD memóriakártya 8 GB Class4

131245120  microSD memóriakártya 16 GB Class4

131245130  microSD memóriakártya 32 GB Class4

A Verbatim SDHC (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) kártyák digitális fényké-

pezőgépekben, hordozható zenelejátszókban, kamerákban, mobiltelefonokban, 

számítógépekben és egyéb készülékekben használhatóak. Az SDHC kártyák FAT32 

fájlrendszert alkalmaznak, amely a nagy kapacitást igénylő alkalmazások számára 

készült, és kifejezetten alkalmas a jó minőségű videókhoz. A nagy felbontású videó, 

a nagy felbontású digitális fényképezés és a mobiltelefon-alkalmazások egyre inkább 

elterjedő használata nagyobb tárhelyet és gyorsabb adatátviteli sebességet köve-

tel meg. Emiatt az SDHC kártyák minimális, folyamatos adatátviteli sebességet ga-

rantálnak a maximális érték megadása helyett. A Verbatim SDHC kártyái teljesen 

kompatibilisek minden vonatkozó SD szabvánnyal. Emellett írásvédelmi funkcióval 

is rendelkeznek, hogy megakadályozzák a véletlen törlést A jelenleg legkisebb mé-

retű memóriakártyaként forgalomban lévő microSDHC memóriakártya kifejezetten 

mobil telefonokhoz lett kialakítva. Ez a kisméretű memóriakártya rendkívül kevés 

energiát fogyaszt, és ily módon a mobiltelefonban lévő akkumulátor feltöltött álla-

potát meghosszabbítja. GPS eszközökhöz, MP3-lejátszókhoz, digitális fényképező-

gépekhez és PDA eszközökhöz is használható. 

VERBATIM SD és microSD memóriakártyákC

cikkszám megnevezés csatlakozás kapacitás

139573400 SSD meghajtó SATA III 120GB

139573410 SSD meghajtó SATA III 240GB

Növelje laptopja vagy PC-je teljesítményét a legkorszerűbb, nagy teljesítményű 

SATA-III szilárdtest meghajtóval. Előnyei: nagy sebességű adatátvitel, csendes mű-

ködés, masszív és időtálló, kis áramfogyasztás, gyorsabb rendszerindítás Az SSD-

meghajtók fl ash memóriát használnak, és ilyen módon nagy adatátviteli (olvasási/

írási) sebességet érnek el a notebookba vagy asztali számítógépbe szerelve. Az SSD-

meghajtókban nincsenek mozgó alkatrészek, ami azt jelenti, hogy kevesebb áramra 

van szükségük a működéshez. Az kisebb áramfogyasztásnak köszönhetően a note-

book hosszabb ideig használható, és mivel nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, 

a meghajtó csendesen működik. A SATA-III alapú rendszereken még nagyobb telje-

sítményt kínáló Verbatim SATA-III SSD-k maximálisan kihasználják a SATA-III rendszer 

sávszélességét és akár 500 MB/s olvasási és írási sebességre is képesek. A SATA-III SSD 

ellenáll az ütéseknek és a rázkódásnak, így rosszabb környezeti feltételek mellett is 

tartósabb, és gyorsabb rendszerteljesítményt nyújt, mint a szokványos merevleme-

zek. 2 év garancia.

VERBATIM belső SSD meghajtókD

8 GB 8 GB16 GB 16 GB32 GB 32 GB
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CD-boríték, CD-tasak, CD-tok, CD-mappa

100 db

25 db

5 db

1 db

1 db

cikkszám megnevezés db/csomag

074420100 CD-boríték, papír, fehér 100

Fehér, ablakos papír CD/DVD-boríték.

SILVERLINE papír CD-boríték A

cikkszám megnevezés db/csomag

132915100  CD-tasak PP, átlátszó 25

132915110  CD-tasak PP, színes 25

Víztiszta átlátszó vagy színes műanyag CD és DVD-k védelmére szolgáló tasakok. 

Helytakarékos és ideális védelem lemezeink számára.

HAMA PP CD-tasakok B

cikkszám megnevezés db/csomag

132915200 CD-tok 5

132915220 dupla vékony CD-tok 5

132915210 dupla CD-tok 5

Szabványméretű CD-tokok biztosítják lemezeink védelmét különböző vasatgságban: 

normál, slim.

HAMA CD-tokok C

cikkszám megnevezés típus db/csomag

133881310  CD-mappa 32 db-os 1

133881320  CD-mappa 64 db-os 1

133881300 CD-mappa 104 db-os 1

CD táska CD/DVD tárolására; antisztatikus CD tasakokkal; hordfüllel; anyag: nylon; 

szín: fekete

HAMA CD-mappák D

cikkszám megnevezés db/csomag

133881400 CD tartó 4 színben, vegyesen 1

Divatos kialakítású CD-mappák 32 db lemez számára. Cipzárral és akasztóval, vegyes 

színekben, a szín nem választható.

JOYA CD-mappák E

Csomagár

Csomagár

Csomagár

A borítékokat az 1-es fejezet 

11-12. oldalán találja.



Az ergonómia szakértője

SZÁMÍTÁSTECHNIKA  I  ERGONÓMIA

Egészség és kényelemMUNKAHELYI ERGONÓMIAI MEGOLDÁSOK
Néhány egyszerű változtatás komoly különbséget jelenthet munkakörülményeiben.

Megtaláltuk azt a 4 kulcsterületet (Zónát), melyek fejlesztésével munkáját hatékonyabban és 

egészségesebben végezheti!

 
Látogassa meg Professzor Ergo-t a www.ergo.fellowes.com oldalon, végezze el a kötelező munkaállomás kockázatelemzést, és 

fedezze fel a 4 ERGONÓMIAI ZÓNA fejlesztésének előnyeit.

Találja meg az Önnek leginkább megfelelő ergonómiai megoldást!

Elege van a hátfájásból?

Ülő munkát végez? A megfelelő hát- 

és lábtámasz segítségével elkerülhe-

tők a hát- és derékfájdalmak, fáradt-

ságérzet és vérkeringési zavarok.

HÁTFÁJÁS
MEGEL ZÉSE

1. ZÓNA

Problémát okoz a kínzó 
érzés a csuklójában?

Csukló- és tenyértámaszok haszná-

latával megelőzhető a kellemetlen 

érzés vagy fájdalom kialakulása a 

csuklóban számítógépes egér és 

billentyűzet, illetve laptop hosszabb 

távú használata során.

CSUKLÓFÁJDALOM 
MEGSZÜNTETÉSE

2. ZÓNA

Szenved az állandó 
nyaki fájdalmaktól?

Laptop- és monitorállványok, illetve 

irattartók használatával elkerülhető 

a fej állandó fel-le mozgatásából 

eredő nyaki fájdalom kialakulása.

NYAKI FÁJDALMAK
EL ZÉSE

3. ZÓNA

Gondot okoz a 
rendetlenség az asztalán?

Rendszerezett dokumentumok között 

hatékonyabb a munkavégzés. Tartson 

rendet munkaállomásán Fellowes® iro-

daszertermékek segítségével.

JÓL SZERVEZETT 
MUNKAKÖRNYEZET

4. ZÓNA

Professional Series™ Ultimate háttámasz Office Suites™ Mesh háttámasz

1. ZÓNA

   

1. ZÓNA

Cikkszám
149730010

Cikkszám
149730020

• a Tri-Tachment™ technológia biztosítja az állandó és optimális alátámasztást;
• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• a három részből álló deréktámasz természetesen idomul a hát görbületéhez;
• bármilyen széken használható.

• a Tri-Tensioning™ rendszernek köszönhetően bármilyen irodai székhez idomul;
• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• a hálós szerkezet lehetővé teszi a kényelmes légáramlást;
• a háttámasz kialakításának köszönhetően megfelelően alátámasztja derekát, csökkentve a nyomást,
• az extra hálós szerkezetű betétek pedig oldalról támasztják meg a gerincoszlopot.

Smart Suites™ Standard lábtámasz Standard állítható lábtámasz

1. ZÓNA 1. ZÓNA

ÚJRAHASZNOSÍTOTT 

MŰANYAG     

Cikkszám
149730030

Cikkszám
149730000

• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• kialakításának köszönhetően ringató mozgást végezhet munka közben, ezzel csökkenti a fáradtság 

érzését a lábában;
• a felületén található domborulatok javítják a vérkeringést;
• 2 magasságba állítható: 65 mm és 95 mm;
• lapraszerelt, könnyen összeállítható.

• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• ergonomikus lábtámasz, amely segít megelőzni a hátfájást;
• 2 különböző magasságba állítható: 85 mm és 105 mm;
• masszív kialakítású lábtartó felület.

BaratPapir katalogus-Ergonomia 215x305 5.indd   2 4/16/13   4:29 PM
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Compact TFT/LCD monitorállvány Smart Suites™ monitorállványok

3. ZÓNA

A

B

3. ZÓNA
 

Cikkszám
134530000

 Cikkszám Megnevezés
A 134530035 Smart Suites™
B 134530030 Smart Suites™ Plus

• modern kialakítású monitorállvány TFT és LCD monitorokhoz;
• maximum 17”-os vagy 14 kg-os monitorhoz ajánlott;
• magassága állítható 76-114 mm-ig;
• az alap 45°-ban elfordítható.

• a monitort kényelmes magasságba állítja, megelőzve a nyakizmok megerőltetését;
• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• maximum 21”-os, illetve 10 kg-os monitorhoz ajánlott;
• „Smart Suites™ Plus” tartalmaz egy levéltálcát és két további tárolót;
• 3 különböző magasságba állítható (100-115-130 mm).

Health-V™ Fabrik™ termékcsalád Crystals™ Gel termékcsalád

     
2. ZÓNA

              

2. ZÓNA

 Cikkszám Megnevezés Szín
A 138260100 egéralátét csuklótámasszal fekete
B 138270113 tenyértámasz billentyűzethez fekete
C 138270213 tenyértámasz fekete

 Cikkszám Megnevezés Szín
A 138220000 egéralátét géltöltésű csuklótámasszal kék
B 138220049 egéralátét géltöltésű csuklótámasszal lila
C 138220013 egéralátét géltöltésű csuklótámasszal fekete
D 138276000 géltöltésű csuklótámasz billentyűzethez kék
E 138270349 géltöltésű csuklótámasz billentyűzethez lila
F 138270313 géltöltésű csuklótámasz billentyűzethez fekete

• a „Health-V™ Channel” termékcsalád tagjaként segít megőrizni a kéz egészségét munka közben;
• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• kialakításának köszönhetően biztosítja a csukló komfort érzését;
• a csuklótámasz idomul a csukló alakjához és csökkenti a felületre jutó nyomást;
• a tenyéralátét együtt mozog az egérrel, így biztosítva a természetes mozgást;
• ellenáll a szennyeződéseknek, nedves törlőkendővel könnyen tisztítható;
• a Microban® antibakteriális védelem, segít megelőzni a baktériumok terjedését.

• a Tri-Tensioning™ rendszernek köszönhetően bármilyen irodai székhez idomul;
• megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát;
• a hálós szerkezet lehetővé teszi a kényelmes légáramlást;
• a deréktámasz része a háttámasznak memóriahabbal töltött, így az ergonomikus kialakítás mellett még 

jobban alátámasztja a gerincet, ezzel csökkentve a gerincre jutó feszültséget.

Brite™ kör alakú egéralátétek Textil egéralátétek

4. ZÓNA

ÚJRAHASZNOSÍTOTT    Source: Notabene Research

4. ZÓNA

 Cikkszám Minta
A 138020000 akvárium
B 138020200 Föld
C 138020500 tavirózsa
D 138020700 alma
E 138264000 narancs
F 138265000 focilabda

 Cikkszám Megnevezés
A 138080000 kék
B 138080020 piros
C 138080085 szürke

• kiválóan alkalmas optikai egerekhez
• 80%-ban újrahasznosított anyagból készült
• tartós, tisztítható felület
• nem tükröződik, nem csúszik
• élethű képek
• átmérő: 200 mm

• textil borítással ellátott, kiváló minőségű egéralátétek
• három különböző színben
• méret: 230x190x5 mm

Smart Suites™ notebook állvány GO Riser™ hordozható notebook tartó

3. ZÓNA 3. ZÓNA

Cikkszám
134530040

Cikkszám
138950000

• megfelelő magasságba emeli a monitort, megelőzve a nyakizmok megerőltetését
• maximum 17”-os vagy 6 kg-os notebookhoz ajánlott
• 4 USB porttal
• 3 különböző magasságba állítható: 70-100 mm között
• dőlésszög körülbelül 45°

• maximum 21”-os notebookhoz alkalmas
• támogatja az ergonómiailag megfelelő gépelési pozíciót, amikor az ölében dolgozik a notebookkal
• kinyitható és összecsukható, akár egy könyv
• összecsukva 8 mm vastag, így könnyen elhelyezhető bármely notebooktáskában
• a felületén található szellőzőnyílások segítik a notebook hűtését
• a csúszásgátló felület.

BaratPapir katalogus-Ergonomia 215x305 5.indd   3 4/16/13   4:29 PM
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Tisztítókendő, tisztítóhab, porpisztoly, sűrített levegő

300
ml

300
ml

300
ml

400
ml

350
ml

250
ml

cikkszám megnevezés db/csomag

136210000 Tisztítóhab 12

136220000 Tisztító kendő 100 db-os 10

136240000 Monitortisztító spray 20

136151000 Sűrített levegő 12

Képernyők, PC eszközök, számítógépházak, billentyűzetek, telefonok, egerek mű-

anyag felületeinek tisztítására alkalmas környezetbarát, tisztítófolyadékkal átitatott 

antisztatikus tisztítókendő.

STANGER tisztító szerekA

cikkszám megnevezés db/csomag

136220050 Alkoholos törlőkendő 12

136220060 TFT/LCD törlőkendő 12

136211050 Tisztító hab aerosol 12

Alkoholos törlőkendő: A gyártó a termék előállítása során iopropil-alkoholt használ 

fel impregnálóként; Kiválóan alkalmas üveg - , fém - , műanyag felületek: háztartási, 

irodai berendezések (PC, Fax,Nyomtató, Monitor, Billentyűzet), autókárpit, fényszó-

ró, tükör, szélvédő tisztítására; minden doboz 100 db impregnált kendőt tartalmaz; 

a kendők a műanyag dobozban külön PE fóliába vannak csomagolva, mely tovább 

megőrzi minőségüket.

TFT/LCD törlőkendő: a termék gyártása során oldószer bázisú tenzidkeveréket 

használnak fel; az alapanyag nem tartalmaz alkoholt; speciális összetétele kifejezet-

ten TFT/LCD kijelzők, monitorok tisztításához lett kialakítva, mely kíméletesen tisz-

títja, nem károsítja a TFT/LCD képernyőket; minden doboz 100 db impregnált kendőt 

tartalmaz; a kendők a műanyag dobozban külön PE fóliába vannak csomagolva, mely 

tovább megőrzi minőségüket.

Tisztító hab: a termék tenzidkeveréket tartalmaz alkoholos bázison; kiválóan alkal-

mas üveg, fém és műanyag felületek (pl. monitor, gépház) tisztítására. A kifújt hab-

permet nem folyik el, alkoholos hatóanyaga hosszan kifejti tisztító hatását. Ajánljuk 

PC-k, Faxok, Nyomtatók, Fénymásolók és egyéb irodai gépek tisztításához.

AM tisztítókendők és tisztítóhabB

cikkszám tíous db/csomag

136151200 gyúlékony 1

136151050 nem gyúlékony 12

A porpisztoly kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyek tisztítására, a lerakódott 

por és piszok eltávolítására;  a vivőanyag a szórófejet elhagyva azonnal gáz halmaz-

állapotúvá válik, nagy nyomást fejt ki, kiadós és kémiailag rendkívül tiszta. A nem 

gyúlékony verziót monobloc aluminium palackban gyártjuk a jelentős belső nyomás 

miatt; antisztatizáló hatású, ellentétben a sűrített levegős (pl. kompresszoros) tisztí-

tással. Ajánljuk készülékek, alkatrészek, modulok tisztítására, portalanítására.

AM porpisztolyokC

cikkszám megnevezés doboz/csomag

137210104 Univerzális tisztítókendők 100

136440102 Képernyőtisztító kendők 100

Univerzális tisztítókendők: 100 db előre átitatott tisztítókendő képernyők, PC-esz-

közök, számítógépházak, billentyűzetek, telefonok vagy egyéb készülékek műanyag 

felületeinek tisztítására; irodai és otthoni felhasználásra. Visszazárható fedelű; anti-

sztatikus; gátolja a por lerakódását; kellemes citromillatú.

Képernyőtisztító kendők: speciális tisztítófolyadékkal; átitatott kendők TFT, LCD, 

CRT monitorok tisztítására. Alkoholmentes; nem hagy nyomot, nem gyúlékony.

FELLOWES tisztítókendőkD

cikkszám megnevezés kiszerelés

136151300 HFC mentes 650 ml / 400 ml

136151310 HFC mentes 520 ml / 350 ml

HFC mentes, nem káros az ózonrétegre; eltávolítja a szennyeződéseket a billentyű-

zetről, a nyomtatóról és egyéb elektromos berendezésekről; nehezen hozzáférhető 

helyek portalanítására is alkalmas; nem gyúlékony

FELLOWES HFC mentes sűrített levegőkE

C1

C2

C1

C2
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Telefon, vezeték nélküli telefon, hangrögzítő

cikkszám megnevezés típus jellemző

139550013 TEMPORIS 22 asztali kijelző nélküli

Újratárcsázás (Redial); Flash funkció (hívásvárakoztatás, hívások közti váltások); Falra 

szerelhető kivitel; Kétféle csengetési hangerő, némítási funkció (Mute); választható 

Flash időtartam (100/300/600).

ALCATEL TEMPORIS 22 telefon A

cikkszám megnevezés típus jellemző

139561200 TEMPORIS 50 asztali LCD kijelzős

Automatikus észlelés FSK/DTMF hívóazonosítóval; Hívások naplózása; 10 db kétgom-

bos elérésű memória; Előtárcsázás; Újratárcsázás (Redial); Pulse / Tone üzemmód; Né-

mítás; Kihangosítás jellemzi. 2 db ultra-alkáli ceruzaelem szükséges hozzá.

ALCATEL TEMPORIS 50 telefon B

cikkszám megnevezés típus

139561110 Aeris 134 hordozható

Fekete borítás; hatótáv: szabadban akár 300 m, belső használatnál akár 50 m; beszéd-

idő akár 10 óra, készenléti üzemmódban akár 100 óra; Ni-Mh elemek (1.2 V, 500 mAh); 

ECO mód; óra és ébresztő funkció; állítható jelzőhang és hangerő; billentyűzár funk-

ció; szám illetve név kijelző funkció bejövő hívás esetén; kikapcsolható mikrofon; egy 

mozdulattal felvehető lehetőség (a bázisból való kivétellel); kézibeszélőknek név 

adási lehetőség, mely hasznos lehet több kézibeszélő használata esetén; csoportos 

hívás; bővíthető 5 kézibeszélőig illetve 4 bázisig; híváskapcsolási lehetőség (belső és 

külső) - ingyenes társalgás a hálózaton belüli kézibeszélők esetén; konferencia hívási 

lehetőség; 50 címes telefonkönyv; utolsó 10 tárcsázott szám újrahívása; magyar 

nyelvű menü; 2 év garancia.

SWISS VOICE AERIS 134 vezeték nélküli telefon C

cikkszám megnevezés típus jellemző

139561100 Aeris 126 hordozható nagy gombos telefon

Nagy kijelzős és nagygombos vezeték nélküli telefon; Ideális időseknek!; fekete borítás; 

hatótáv: szabadban akár 300 m, belső használatnál akár 50 m; beszédidő akár 10 óra, ké-

szenléti üzemmódban akár 100 óra; Ni-Mh elemek (AAA 1.2 V, 500 mAh); FULL ECO mód: 

drasztikus energiafogyasztás csökkenés készenléti üzemmódban valamint használattól 

függő; energiafelhasználás bekapcsolt állapotban; óra és ébresztő funkció; állítható jel-

zőhang és hangerő; billentyűzár funkció, szám illetve név kijelző funkció a bejövő hívás 

esetén; kikapcsolható mikrofon; egy mozdulattal felvehető lehetőség (a bázisból való 

kivétellel); kézibeszélőknek név adási lehetőség, mely hasznos lehet több kézibeszélő 

használata esetén; csoportos hívás; bővíthető 5 kézibeszélőig illetve 4 bázisig; híváskap-

csolási lehetőség (belső és külső) - ingyenes társalgás a hálózaton belüli kézibeszélők 

esetén; 20 címes telefonkönyv utolsó 10 tárcsázott szám újrahívása; magyar nyelvű 

menü; 2 év garancia.

SWISS VOICE AERIS 126 vezeték nélküli telefon D

cikkszám megnevezés memória jellemző

139561300  VN-711PC 2 GB WMA

139561310  VN-712PC 2 GB + cserélhető WMA / MP3

Ideális bárki számára, aki felhasználóbarát diktafont szeretne hosszan tartó üzem-

idővel; kategóriájában talán a legalacsonyabb zajszintű mikrofon kiváló minőségű 

hang reprodukciót eredményez, míg a nagysebességű USB kapcsolatnak köszönhe-

tően számítógépen rendszerezhetjük és archiválhatjuk a felvételeket, vagy akár meg 

is oszthatjuk e-mailen keresztül; hangra induló felvétel (VCVA), beépített állvány.

OLYMPUS VN digitális hangrögzítők E
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Notebook táskák

cikkszám megnevezés max. méret db/csomag

264632010 Montego 15,6" 1

264632020 Sydney 15,6" 1

Notebook táska max. 15,6”-os (40 cm) képátmérőig; bélelt belső; előzseb a tartozé-

koknak; állítható vállszíj; anyaga: polytex.

HAMA notebook táskákA

cikkszám megnevezés max. méret db/csomag

264635130 Impulse 16" 1

264635110 Yukon 17" 1

A világhírű svájci zsebkések gyártójától; párnázott belső tárolózseb; kényelmes, 

párnázott vállpánt; cipzáras zsebek; gyors zseb funkció; külön védelem a notebook 

rekesz révén; megerősített ergonomikus fogantyú; tartós anyagokból készült, stra-

pabíró táskák.

WENGER notebook táskákB

cikkszám megnevezés max. méret db/csomag

264635100 Legacy 15,4" 1

A világhírű svájci zsebkések gyártójától ; párnázott belső tárolózseb; kényelmes, 

párnázott vállpántok; cipzáras zsebek; gyors zseb funkció; „Check point friendly”: 

laptopját a tároló rekeszben tartva kényelmesen és gyorsan intézheti a reptéri 

ellenőrzéseket!

WENGER notebook hátizsákC

cikkszám megnevezés max. méret db/csomag

264635120 Rhea 15,4" 1

A világhírű svájci zsebkések gyártójától; párnázott belső tárolózseb; irattartó rekesz;  

színes, nőies belső mintázat; kivehető, apró tárolótok kiegészítők vagy akár smink 

számára.

WENGER női notebook táskaD

cikkszám megnevezés max. méret db/csomag

134040110 Tablet tok, neopren 7" (17,8 cm) 1

134040100 Tablet tok, neopren 10" (25,4 cm) 1

Univerzális tábla PC tokok; puha belső bélés; műanyag betét védi a készüléket 

a sérülésektől; vízlepergető anyag, véd a kosztól és karcolásoktól; anyaga: neoprén; 

szín: fekete.

HAMA tablet tokokE


