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Notebook, mediapad, monitor, multifunkciós nyomtató

DELL Inspiron 3567_241032 NotebookA
cikkszám kijelző 

mérete processzor memória háttértár operációs 
rendszer

139670300 15,6" 2,5 GHz 8 Gb 1 Tb Linux

Lenyűgöző tisztaságú hangzás: a kiemelkedő minőségű Waves MaxxAudio® lenyű-
göző hangminőséget biztosít a zene és a filmek hangainak élvezetéhez. Fényes 
kijelző: a gyönyörű kijelző lenyűgöző és élénk vizuális élményt nyújt. Éles kép: az 
FHD felbontású kijelző tiszta, fényes képet biztosít a kellemes látvány érdekében. 
Fényképek és videók átvitele: az SD-kártyaolvasóval könnyen átviheti fájljait a fény-
képezőgépről közvetlenül a laptopra. HD kapcsolat: a HD webkamerával távolról is 
tarthatja a kapcsolatot, felvételt készíthet magáról a YouTube-ra, vagy kiváló minősé-
gű webkonferenciát tarthat. DVD-meghajtó: legyen Öné a beépített DVD-meghajtó 
nyújtotta plusz rugalmasság és tárhely.

cikkszám Típus kijelző háttértár wifi operációs 
rendszer

139680200 T3 8,0” 16Gb igen Android

8.0” HD (1280x800) IPS érintőkijelző; Qualcomm MSM8917 négymagos 1.4GHz CPU; 
Android: 7.0 Nougat operációs rendszer EMUI 5.1 felülettel; Memória: 16 GB ROM / 2 GB 
RAM; Adatátvitel: WiFi, Bluetooth; Csatlakozó: 3,5 mm Jack, micro-USB, wlan; Beépí-
tett kamera: 5 megapixeles, 2 megapixeles; Akkumulátor kapacitás: 4800 mAh; Méret: 
211,1 x 124,7 x 8 mm; Súly: 350 gramm (akkumulátorral)

HUAWEI T3 MediapadB

cikkszám kijelző típusa kijelző mérete felbontás
139740000 LED 24” 1920x1080

A Samsung S24D330H 24" LED Monitor az 1 ms válaszidejével a leggyorsabb jelene-
teket is tökéletes minőségben, elmosódás és vibrálás nélkül jeleníti meg. A monitor 
Eco-saving technológiája csökkenti a képernyő fényerejét, így növelve az energia-
hatékonyságát. A készülék több csatlakozóval is rendelkezik, ennek köszönhető-
en más eszközök tartalmának megjelenítésére is képes. Kijelző: 24” FHD LED 16:9 
(1920×1080); Interfész: D-Sub, HDMI; Szín: Fekete; Ház anyaga: Műanyag; Garancia: 2 
év; Súly: 3,15 kg; Csatlakozások: HDMI, VGA-In (D-Sub); Méret: 569.0×417.2×197.0 mm

SAMSUNg S24D330H 24” monitorC

1 db

1 db

1 db

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139765115 DJ2130 tintasugaras színes nyomtatás, másolás, 
szkennelés

Egy egyszerűen használható HP DeskJet többfunkciós készülékkel azonnal egysze-
rűbbé teheti a mindennapi nyomtatást, beolvasást és másolást. A választható nagy 
kapacitású patronokkal pénzt takaríthat meg. Ráadásul a bárhol könnyedén elhe-
lyezhető All-in-One eszközzel helyet takaríthat meg.
Színes nyomtatás: Optimális felbontás 4 800 × 1 200 dpi, sebesség: akár 5,5 oldal per-
cenként; Háromszínű cserepatron: HP 302 (~165 oldal), HP 302XL (~330 oldal); 
Fekete-fehér nyomtatás: 1200×1200 dpi felbontásig, sebesség: akár 7,5 oldal percen-
ként; Fekete cserepatron: HP 302 (~190 oldal) HP 302XL (~480 oldal)

HP DeskJet 2130 multifunkciós nyomtatóD

1 db

cikkszám név technológia mono/színes funkciók

139765121 SLM2675F lézer mono nyomtatás, másolás, 
szkennelés

A/4-es mono nyomtató: 26 lap/perc, 1200x1200 dpi • 128 MB, GDI, USB2 • szürke-feke-
te kivitel • monó másoló: 40 lapos ADF, 1x250 lap+1 lapos kézi • Super G3 fax, • színes 
scanner (1200x1200 dpi) • kellékek: SLM2625/2675 toner 3k (MLT-D116L), 1,2k (MLT-
D116S) (induló toner 1,2K), SLM2625/2675 Dob 9k • önköltség nettó (toner save): 3,31 
Ft Lapköltség: 4,73 Ft • OPCIÓK: Nincs • garancia: 3 év • terhelhetőség: max. 12 K/hó, 
ajánlott 5K/hó • max. papírsúly tálca/kézi: 163 g/220 g

SAMSUNg SLM2675F multifunkciós lézernyomtatóE

1 db
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Billentyűzet, egér

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli
139460250 KB-MM818 fekete vezetékes

Magyar nyelvű multimédiás billentyűzet, USB csatlakozással, fekete színben.

SILvErLINE KB-MM818 multimédiás billentyűzet A

1 db

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 C

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli
139408600 460-11 fekete vezeték nélküli 

Vezeték nélküli billentyűzet és egér kombinációja • egyszerű, kompakt és könnyen 
kezelhető eszköz • a beépített, felhasználóbarát touchpad támogatja a görgetés és 
duplaklikk funkciókat is • a Bluetooth billentyűzet pillanatok alatt csatlakoztatható 
(például táblagép, játékkonzol, számítógép TV-hez csatlakoztatása) • Bluetooth in-
terfész (HID): Bluetooth v/3.0 Broadcom chipset • beépített 190 mAh LiB akkumulátor 
• hatótávolság: max. 10 m • AFH támogatás • 13 gyorsgomb • 82 sztenderd billentyű 
• 5 egérgomb görgetősávval • LED visszajelző Fn Lock, Num Lock, Caps Lock és ala-
csony töltöttségi szint jelzésére • tömeg: 290 g • méretek: 369,1x111,25x6,3 mm

SANDBErg vezeték nélküli billentyűzet D

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli
139460200 MMS-8188 fekete vezetékes

Magyar nyelvű multimédiás billentyűzet, USB csatlakozással, fekete színben, optikai 
egérrel.

SILvErLINE MMS-8188 multimédiás billentyű + 
optikai egér készlet

B

1 db

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli
139490000 MK220 fekete vezeték nélküli

Megközelítőleg 36%-kal kisebb a szabványos billentyűzeteknél, mégis minden szo-
kásos billentyű megtalálható rajta • 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológia • kése-
delem-, akadozás- és interferenciamentes • 10 méteres hatótávolság• 128 bites AES 
szabványú titkosítás • a billentyűzet 24, az egér 5 hónapos elemélettartamú • karcsú, 
minimalista megjelenés • szinte hangtalan billentyűk • csomag tartalma: billentyűzet 
(K220), egér (M150), USB-vevőegység, 2 db AAA méretű elem (a billentyűzethez) és 
2 db AA méretű elem (az egérhez)

LOgITECH „MK220” vezeték nélküli egér 
és billentyűzet készlet

E

cikkszám megnevezés szín vezetékes /vezeték nélküli
139410090 Tecla fekete vezeték nélküli

Kényelmes, vezeték nélküli billentyűzet és egér 10 multimédia-billentyűvel • ergono-
mikus kialakítás, kényelmes, csúszásmentes kéztámasszal • 5 gombos, vezeték nél-
küli, optikai egér ergonomikus kialakítással • az egérben tárolható ultra kis méretű 
USB-vevőegység • DPI-gomb az egér gyorsaságának azonnali váltásához

TrUST „Tecla” vezeték nélküli egér és billentyűzet 
készlet

F
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Egér

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139172400 OM-290 kék optikai vezetékes
139172413 OM-290 fekete optikai vezetékes
139172420 OM-290 piros optikai vezetékes
139172490 OM-290 fehér optikai vezetékes

USB csatakozóval ellátott, vezetékes egerek •  800 dpi érzékenység •  3 gombos 
• szkrollozó funkció • 1 év garancia.

SILvErLINE OM-290 optikai egérA

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139100000 Silhouette fekete optikai vezetékes
139100001 Silhouette fehér optikai vezetékes

3 gombos optikai egér • USB kábelhossz: 1,2 m • optikai felbontás: 1000 dpi • 1 év 
garancia.

MANHATTAN „Silhouette” vezetékes egérB

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139121000 Succes fekete-kék optikai vezeték nélküli
139122000 Succes fekete-zöld optikai vezeték nélküli
139122001 Succes fekete-narancs optikai vezeték nélküli

Vezeték nélküli optikai egér • 3 gomb • 1000 dpi • USB • 10 x 6 x 3,5 cm • 50 g • 1 év 
garancia.

MANHATTAN „Succes” vezetékes egérC

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

450046770 AM-5400 fekete optikai vezetékes

3 gombos optikai egér, szkrollozó funkcióval • jobb- és balkezesek egyaránt használ-
hatják • 800 dpi felbontás • precíz kurzorvezetés • minden tükröződésmentes felüle-
ten használható.

HAMA AM-5400 optikai egérD

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

450046768 AM-7600 fekete-kék optikai vezeték nélküli

Optikai egér, szkrollozó funkcióval • dedikált Win8 gomb • felbontás: 1200 dpi; • kom-
pakt 2,4 GHz-es USB adó, kb. 8 méter hatótávolság •  precíz kurzorvezetés •  be/ki 
kapcsoló gomb a hosszabb elem élettartam érdekében • tápellátás: 2 db AAA elem 
(tartozék).

HAMA AM-7600 optikai egérE

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139172500 RF107 kék optikai vezeték nélküli
139172513 RF107 fekete optikai vezeték nélküli
139172520 RF107 piros optikai vezeték nélküli

Laptopokhoz is használható, kisméretű optikai egér • ergonomikus kialakításának 
köszönhetően maximális kényelmet biztosít használat közben • optikai érzékelő 800 
dpi érzékenységgel • Plug&Play - telepítés nélküli használat • egérgörgő - fokozatos 
görgetést tesz lehetővé a programokban és böngészés közben • gombok száma: 3, 
a középső gomb a görgő lenyomásával érhető el • szimmetrikus kialakítás: jobb- és 
balkezes emberek is használhatják • vezeték nélküli egér - 2,4 GHz-es USB vevő csat-
lakozik a számítógéphez.

SILvErLINE rF107 optikai egérF
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Fülhallgató, fejhallgató, hangszóró

cikkszám megnevezés szín
139861100 FIZZ kék
139861113 FIZZ fekete
139861118 FIZZ mályva
139861190 FIZZ 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:

T’nB Fizz fülhallgató A

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139880000 HS-200 fekete JACK vezetékes
139890000 HS-300 fekete JACK vezetékes
139930000 OFFBEAT fekete JACK vezetékes

Csatlakozó: 3,5 jack dugó, 2x Stereo; Frekvencia: 20 Hz–20 kHz; Mikrofon: 50 Hz–26 kHz; 
Ellenállás: 32 Ohm; kábel 2 m; hangerőszabályzó; hs-200: hangerő: 110 dB, mikrofon: 
-58+/-3 dB;  hs-300: hangerő: 106 dB, mikrofon: -56+/-3 dB; ultrakönnyű, kényelmes 
viselet; ideális beszélgetéshez, zenehallgatáshoz és játékhoz; offbeat: párnázott fül-
párna és fejpánt, kényelmes viselés hosszú időn át; ideális beszélgetéshez, zenehallga-
táshoz és játékhoz; Mute funkció, a hang és a mikrofon gyors lenémítása

HAMA fejhallgatók B

OFFBEAT

HS-200

HS-300

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139861200 Plug’n Talk fekete / fehér JACK vezetékes

Könnyű és dizájnos sztereó fülhallgató divatos színekben. Impedencia: 16 Ohm; érzé-
kenység: 95 dB, frekvencia átvitel: 20–20 000 Hz; teljesítmény 10 mW; 3,5 jack dugó; 
120 cm-es kábel hosszúság

SILvErLINE SL-007 fülhallgató C

cikkszám megnevezés szín technológia vezetékes / 
vezeték nélküli

139940000 FDH-005 piros USB vezetékes
139950000 HS-11V fekete USB vezetékes

Egyedi vékony kialakítás áttetsző nyomógombbal; 50 MB/s-es olvasási sebesség; 
kompatibilis USB 1.1 és USB 2.0 és USB 3.0-val 

SILvErLINE mikrofonos fej- és fülhallgató D

cikkszám szín technológia

139830000 fekete, rózsaszín, kék, zöld vezeték nélküli

A speciális, akusztikus technológia gazdag, egész szobát kitöltő hangzást biz-
tosít; Beépített mikrofonnal konferenciabeszélgetésekhez vagy telefonhívások 
kihangosításához; Könnyen csatlakoztatható bármilyen Bluetooth kapcsolattal ren-
delkező eszközhöz; Csatlakoztass bármilyen audió forrást közvetlenül a hangszóró-
hoz a 3.5mm AUX IN porton keresztül! ; MP3 lejátszására is alkalmas micro SD (max. 
32GB) kártyáról; Az újratölthető Lítium polimer akkumulátor 6 óra lejátszási időt biz-
tosít; A kompakt dizájnak köszönhetően könnyen elfér a táskádban; Töltöttségi szint, 
MP3 és Bluetooth mód kijelzése LED lámpával.

LEITZ „Wow” Hordozható hangszóró E

FDH-005 HS-11V

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db
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Webkamera, memóriakártya olvasó, HUB, elosztó

cikkszám megnevezés
138760300 USB HUB 4 portos

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

SILvErLINE SL-004H 4 portos HUBC

cikkszám megnevezés felbontás
139960100 C525 720 p HD

720 p HD-felbontású videohívásokat bonyolíthat a legtöbb ismert csevegő prog-
rammal. Kiváló minőségű automatikus fókuszálás. A beépített automatikus fókuszá-
lás következtében felvételei még közelről (a kamera lencséjétől 7 cm-re) is borotva-
élesek.

LOgITECH „C525” webkameraA

cikkszám megnevezés szín
131246010 SD-888 fekete / fehér

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 SD-888 memóriakártya olvasóB

cikkszám megnevezés
138771000 USB HUB 10 portos

Nagy USB teljesítmény egy multi port hubban. Ez a Manhattan Hi-Speed USB 2.0 asz-
tali hub bővíti a számítógépeket és notebookokat 10 db lefelé kompatibilis USB 2.0 
porttal és ezzel lefedi a manapság igényes számítógép felhasználók nagy USB port 
szükségletét: a cél lehet MP3 lejátszók, mobiltelefonok és digitális kamerák feltölté-
se, vagy billentyűzet, egér, webkamera, Flash-meghajtók, kártyaolvasók stb. csatla-
koztatása. A Plug & Play, „Hot Swap”, Windows 7/8/10 és MAC kompatibilitás és a max. 
480 Mbit/s adatátviteli sebességek kerekítik le ezt a széleskörű USB-s megoldást.

MANHATTAN 10 portos USB HUBD

cikkszám típus elosztó száma hossz (m) kapcsoló

138600000 EL315 3 1,5 kapcsoló nélkül
138600200 EL33 3 3 kapcsoló nélkül
138600400 EL3K15 3 1,5 kapcsolóval
138600600 EL3K3 3 3 kapcsolóval
138600800 6 1,5 kapcsoló nélkül
138601000 EL63 6 3 kapcsoló nélkül
138601200 EL65 6 5 kapcsoló nélkül
138601400 6 1,5 kapcsolóval
138601600 EL6K3 6 3 kapcsolóval
138601800 EL6K5 6 5 kapcsolóval

Beltéri elosztók, kapcsoló nélküli illetve kapcsolóval rendelkező változatban, hogy 
használaton kívül egyszerűen áramtalanítani lehessen a készülékeket; fehér színben; 
különféle kábelhosszúság a megfelelő méret kiválasztása érdekében.

230 v-os hármas és hatos elosztókF

1 db

1 db

1 db

1 db

1 db
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USB kábel, VGA kábel

cikkszám specifikáció 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
138798101 MICRO USB kábel A-microB 0,9 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 készülé-
kek PC-hez (USB) való csatlakoztatására; Tökéletes adatvédelem az ónozott vörösréz 
árnyékolásnak köszönhetően; Adatsebesség: 480 Mbit/sec

USB 2.0 kábelek A

szám megnevezés hossz
138796000 VGA monitor kábel 1,8 m
138797000 VGA monitor kábel 3 m
138798000 VGA monitor 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
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CD lemez

100 db

1 db

10 db 25 db

cikkszám felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
130400000 ExtraProtection felület 52× hengerben 10
130401000 ExtraProtection felület 52× hengerben 25
130402000 ExtraProtection felület 52× hengerben 100

Kiemelkedő ellenállás az ultraibolya fénnyel szemben; EXTRA PROTECTION fehér vé-
dőfelület; élettartam-garancia.

vErBATIM „DataLife” CD-r lemezek hengerbenB

csomagár

cikkszám megnevezés max. írási seb. kiszerelés db/csomag
130620110 CD-R lemez 52× hengerben 10
130620125 CD-R lemez 52× hengerben 25
130620150 CD-R lemez 52× hengerben 50

Kiváló minőségű, hengeres Philips írható CD lemezek, háromféle kiszerelésben, 700 
MB tárterülettel.

PHILIPS CD-r lemezek hengerbenD

10 db 25 db 50 db csomagár

10 db1 db

cikkszám megnevezés max. írási seb. kiszerelés db/csomag
130500100 CD-R lemez 52× normál tokban 1
130500000 CD-R lemez 52× papír tokban 10
130490000 CD-R lemez 52x vékony tokban 10

Kiváló minőségű, 700 MB-os írható CD, írási sebesség: 52X. Kemény fedőréteg, amely 
véd a karcolásoktól.

PHILIPS CD-r lemezekC

cikkszám felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
130412000 ExtraProtection felület 52× vékony tokban 1

130412100 AZO adatrögzítő réteg  
Crystal védőréteg 52× vékony tokban 1

130720000 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” CD-r lemezekA
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DVD lemez

20 db10 db5 db

10 db 25 db 50 db csomagár

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
131040000 DVD-R írható lemez 16× normál tokban 10
131040006 DVD-R írható lemez 16× papír tokban 10
131040005 DVD-R írható lemez 16x vékony tokban 10

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

PHILIPS DvD lemezek tokban C

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
131040020 DVD-R írható lemez 16× hengerben 10
131040030 DVD-R írható lemez 16× hengerben 25
131050020 DVD-R írható lemez 16× hengerben 50

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

PHILIPS DvD lemezek hengerben D

10 db 25 db 50 db csomagár

10 db

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

131000500 DVD-R írható lemez  
AZO adatrögzítő réteggel 16× vékony tokban 20

131000100 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
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Újraírható CD és DVD lemez, memória kártya

10 db5 db

1 db

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 lemezA

1 db

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
130620180 újraírható CD 12x normál tokban 1

Kiváló minőségű Philips újraírható CD lemez, 700 MB tárterülettel.

PHILIPS újraírható CD-rW lemezC

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
131070010 újraírható DVD-RW 4x normál tokban 1
131070000 újraírható DVD+RW 4x normál tokban 1

Kiváló minőségű Philips újraírható DVD lemez, 4,7 Gb tárterülettel.

PHILIPS újraírható DvD lemezekD

1 db

cikkszám megnevezés kapacitás osztály
131245300 microSD memóriakártya 8GB Class10
131245310 microSD memóriakártya 16GB Class10
131245320 microSD memóriakártya 32GB Class10

Egy SD kártya behelyezésével jelentősen kibővítheti készüléke kapacitását, hogy 
még több zene, film, videó, kép, csengőhang férjen el rajta! A cserélhető kártyának 
köszönhetően a tartalom megosztható családtagjaival és barátaival. Ha készüléket 
cserél, a kártyát áthelyezheti, így nem veszik el annak a tartalma. Beépített írásvéde-
lem kapcsoló megakadályozza a véletlen adatvesztést.

PHILIPS memóriakártya adapterrelE

cikkszám megnevezés kapacitás szín
139573100 2,5” hordozható 1Tb fekete

USB 3.0 Super Speed adatátvitel, akár tízszer nagyobb sebességű átvitelt tesz lehe-
tővé. Stílusos és vékony, nem foglal sok helyet az asztalon és könnyen hordozható. 
Egyszerűen hordozhatja dokumentumait és adatait otthona és irodája között. USB 
plug’n’play, nincs szükség telepítésre, csatlakozás után azonnal üzemkész. Tápellá-
tását az USB 3.0 csatlakozás (1 db USB 3.0 csatlakozó) biztosítja, azonban visszafelé 
kompatibilis asztali számítógépe vagy notebookja USB 2.0 portjaival. 2 éves korláto-
zott Verbatim garancia.

vErBATIM 2,5” HDD merevlemezF

1 db

cikkszám megnevezés / felület/ réteg max. írási seb. kiszerelés db/csom.
131003000 DVD-RW újraírható lemez 4× 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 lemezekB

1 db
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Pendrive

cikkszám név szín kapacitás
132272320 V3 pendrive fekete / szürke 8 GB
132272330 V3 pendrive fekete / szürke 16 GB
132272340 V3 pendrive fekete / szürke 32 GB
132272350 V3 pendrive fekete / szürke 64 GB

132272360 V3 pendrive, 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 má-
solása sokkal gyorsabb. Kialakítása biztosítja az USB-csatlakozók védelmét a ’slide and 
lock’ mechanizmusnak köszönhetően. Ez a helyére pattan a meghajtó használatakor, 
használaton kívül pedig zárt helyzetben rögzíti a csatlakozót, hogy megvédje azt. USB 
3.0 kiszolgáló esetén az olvasási sebesség: akár 60 MB/sec; az írási sebesség: akár 12 MB/
sec. 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 USB 3.0 csatlakozóval D

1 db

1 db

cikkszám név szín kapacitás
132270600 Pendrive 2.0 fehér/zöld 8GB
132270610 Pendrive 2.0 fehér/kék 16GB
132270800 Pendrive 2.0 fehér/szürke 32GB
132270810 Pendrive 2.0 fehér/lila 64GB

Divatos kialakítás védőkupak és pánttartó lyukkal. Egyszerű plug’n’play technológia, 
nem igényel további szoftver telepítést. 

PHILIPS Snow pendrive A

cikkszám név szín kapacitás
132270820 Pendrive 2.0 fehér/zöld 8GB
132270830 Pendrive 2.0 fehér/kék 16GB
132270840 Pendrive 2.0 fehér/szürke 32GB
132270850 Pendrive 2.0 fehér/lila 64GB

Divatos kialakítású védőkupakkal és pánttartó lyukkal. Egyszerű plug’n’play techno-
lógia, nem igényel további szoftver telepítést. 

PHILIPS vivid pendrive B

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 C
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Fellowes ergonómia

Professional Series™ Ultimate háttámasz 
Cikkszám: 149730010

 • A “Tri-Tachment” technológia biztosítja az állandó és optimális alátámasztást
 • A három részből álló deréktámasz természetesen idomul a hát görbületéhez
 • Bármilyen széken használható
 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát

Smart Suites™ notebook állvány
Cikkszám: 134530040

 • 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

Smart Suites™ monitorállványok
Cikkszámok: A 134530035, B 134530030

 • A monitort kényelmes magasságba állítja, megelőzve a nyakizmok megerőltetését
 • Maximum 21”-os, illetve 10 kg-os monitorhoz ajánlott
 • A Smart Suites Plus tartalmaz egy levéltálcát és két további tárolót
 • 3 különböző magasságra állítható (90-110-130 mm)

Ülő/álló munkaállomások
Cikkszámok: A 570700100, B 570700101, C 570700102, D 570700103, E 570700104 

•		Az	ülő/álló	munkaállomás	megoldást	kínál	az	üléssel	eltöltött	idő	csökkentésére,	elősegíti	a	munka	közbeni	mozgást
•		A	technológia	és	az	ergonómia	találkozása	lehetővé	teszi	a	könnyed	beállíthatóságot,	széleskörű	munkakörülményekhez	alkalmazkodva
•		Kényelem	minden	magasságban

Textil egéralátétek
Cikkszámok:  A 138080000, B 138080020, C 138080085

 •	Textil	borítással	ellátott	kiváló	minőségű	egéralátét
 • Három különböző színbenBack Angel™ háttámasz

Cikkszám: 149730015

 • Tökéletes támasztékot biztosít a hátnak
 • A két „szárny” rész külön mozog, hogy elősegítse a légáramlást
 • A magassága állítható a maximális kényelem érdekében
 • A modern dizájnnak köszönhetően bármilyen irodai környezetbe jól alkalmazkodik

Standard állítható lábtámasz 
Cikkszám: 149730000

 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát
 • Ergonomikus lábtámasz
 • Segít megelőzni a hátfájást
 • 2 különböző magasságba állítható
 • Masszív kialakítású lábtartó felület

Health-V™ Fabrik™ termékcsalád
Cikkszám: A 138260100, B 138270113, C 138270213

 • 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	komfortérzését
 • 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

Office Suites™ Mesh háttámasz
Cikkszám: 149730020

 • A „Tri-Tensioning™” rendszernek köszönhetően bármilyen irodai székhez idomul
 • 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

Compact TFT/LCD monitorállvány
Cikkszám: 134530000

 • Maximum 17”-os vagy 14 kg-os monitorhoz ajánlott;
 • Modern kialakítású monitorállvány TFT és LCD monitorokhoz;
 • Magassága állítható 76-114 mm között;
 • Az alap 45°-ban elfordítható

Office Suites™ Microban® lábtámasz
Cikkszám: 149730050

 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet)  
tanúsítványát
 • Megelőzi a hát- és lábfájdalmakat a láb megfelelő pozícionálásával
 • Lábbal állítható dőlésszög

Plush Touch™ termékcsalád
Cikkszámok: A 138220113, B 138276113, C 138220100, D 138276100

 • Innovatív FoamFusion technológiával, amely kiváló kényelmet és puhaságot biztosít
 • Segít enyhíteni a csuklóra nehezedő nyomást
 • Íves kialakítás a még nagyobb kényelem érdekében
 • A csuklótámaszos egéralátét alkalmas lézer és optikai egerekhez egyaránt

Crystal Gel™ termékcsalád
Cikkszámok: A 138220000, B 138220049, C 138220013, D 138276000, 
E 138270349, F 138270313

 •	Kialakításának	köszönhetően	biztosítja	a	felhasználó	komfortérzetét
 • A lágy zselé idomul a csukló alakjához és csökkenti a felületre jutó nyomást
 • Ellenáll a szennyeződéseknek, nedves törlőkendővel könnyen tisztítható

Megrendeléskor kérjük, használja a rendelési kódot!
Az árak az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

termék szín ár (Ft/doboz) rendelési kód
A1 Lotus™ Ülő/álló munkaállomás l IFW00079

A2 Lotus™ Ülő/álló munkaállomás l IFW00099

A3 Extend™ Ülő/álló munkaállomás 
egy monitorhoz l IFW00097

A4 Extend™ Ülő/álló munkaállomás 
két monitorhoz l IFW00098

A5 Easy Glide™ Ülő/álló 
munkaállomás l IFW82046

Álljon fel és 
dolgozzon 
egészségesebben!
A legújabb ülő/álló munkaállomások egy magasabb szintre 
emelik az asztal melletti munkát. Akár néhány pillanat alatt 
megváltoztathatja a testtartását, ezzel elősegítve, hogy 
aktív, egészséges és hatékony maradjon. Itt az ideje,  
hogy cselekedjen!

A1A1 A2A2

A4A3

Lotus™ Ülő/álló munkaállomás
�	Az ülő/álló munkaállomás megoldást kínál az üléssel eltöltött 

idő csökkentésére, elősegíti a munka közbeni mozgást 
�	A technológia és az ergonómia találkozása lehetővé teszi  

a könnyed beállíthatóságot, széleskörű munkakörülményekhez 
alkalmazkodva 

�	Kényelem minden magasságban
�	Elegendő hely a kábeleknek és a szükséges  

irodai eszközök tárolására
�	3 év garancia

A3

Easy Glide™ Munkaállomás
�	Kézi mozgathatóság – gas spring tehcnológia
�	Kompakt dizájn lehajtható billentyűzet-tálcával  

(max. 2,5 kg) és eszköztartóval, kábelrendezés
�	Egy monitorhoz (max. 8 kg – 24” képernyő)
�	A billentyűzet tartó teherbírása: 2,5 kg
�	Elősegíti a képernyőmegosztást vagy kollektív 

képernyőhasználatot
�	Jobb- és balkezes, mozgatható egértálca
�	VESA szabvány
�	2 év garancia

A5

A4Extend™ Ülő/álló munkaállomás
�	Sokoldalú megoldás, amely könnyedén aktív/mozgatható 

munkaállomássá varázsolja hagyományos asztalunkat
�	Minimalista dizájn, innovatív kábelrendezés
�	Gyors, könnyű, ám stabil állíthatóság
�	Teherbírás: max. 11kg
�	5 év garancia

2. ZÓNA

2. ZÓNA2. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

3. ZÓNA

3. ZÓNA

3. ZÓNA

4. ZÓNA

4. ZÓNA
B

B

B

B

B

D

D

C

C

C

C
E

E

F

A

A

A

A

A

B

D

C

A
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Fellowes ergonómia

Professional Series™ Ultimate háttámasz 
Cikkszám: 149730010

 • A “Tri-Tachment” technológia biztosítja az állandó és optimális alátámasztást
 • A három részből álló deréktámasz természetesen idomul a hát görbületéhez
 • Bármilyen széken használható
 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát

Smart Suites™ notebook állvány
Cikkszám: 134530040

 • 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

Smart Suites™ monitorállványok
Cikkszámok: A 134530035, B 134530030

 • A monitort kényelmes magasságba állítja, megelőzve a nyakizmok megerőltetését
 • Maximum 21”-os, illetve 10 kg-os monitorhoz ajánlott
 • A Smart Suites Plus tartalmaz egy levéltálcát és két további tárolót
 • 3 különböző magasságra állítható (90-110-130 mm)

Ülő/álló munkaállomások
Cikkszámok: A 570700100, B 570700101, C 570700102, D 570700103, E 570700104 

•		Az	ülő/álló	munkaállomás	megoldást	kínál	az	üléssel	eltöltött	idő	csökkentésére,	elősegíti	a	munka	közbeni	mozgást
•		A	technológia	és	az	ergonómia	találkozása	lehetővé	teszi	a	könnyed	beállíthatóságot,	széleskörű	munkakörülményekhez	alkalmazkodva
•		Kényelem	minden	magasságban

Textil egéralátétek
Cikkszámok:  A 138080000, B 138080020, C 138080085

 •	Textil	borítással	ellátott	kiváló	minőségű	egéralátét
 • Három különböző színbenBack Angel™ háttámasz

Cikkszám: 149730015

 • Tökéletes támasztékot biztosít a hátnak
 • A két „szárny” rész külön mozog, hogy elősegítse a légáramlást
 • A magassága állítható a maximális kényelem érdekében
 • A modern dizájnnak köszönhetően bármilyen irodai környezetbe jól alkalmazkodik

Standard állítható lábtámasz 
Cikkszám: 149730000

 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet) tanúsítványát
 • Ergonomikus lábtámasz
 • Segít megelőzni a hátfájást
 • 2 különböző magasságba állítható
 • Masszív kialakítású lábtartó felület

Health-V™ Fabrik™ termékcsalád
Cikkszám: A 138260100, B 138270113, C 138270213

 • 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	komfortérzését
 • 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

Office Suites™ Mesh háttámasz
Cikkszám: 149730020

 • A „Tri-Tensioning™” rendszernek köszönhetően bármilyen irodai székhez idomul
 • 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

Compact TFT/LCD monitorállvány
Cikkszám: 134530000

 • Maximum 17”-os vagy 14 kg-os monitorhoz ajánlott;
 • Modern kialakítású monitorállvány TFT és LCD monitorokhoz;
 • Magassága állítható 76-114 mm között;
 • Az alap 45°-ban elfordítható

Office Suites™ Microban® lábtámasz
Cikkszám: 149730050

 • Megkapta a FIRA (bútorokat, ergonómiai eszközöket bevizsgáló független szervezet)  
tanúsítványát
 • Megelőzi a hát- és lábfájdalmakat a láb megfelelő pozícionálásával
 • Lábbal állítható dőlésszög

Plush Touch™ termékcsalád
Cikkszámok: A 138220113, B 138276113, C 138220100, D 138276100

 • Innovatív FoamFusion technológiával, amely kiváló kényelmet és puhaságot biztosít
 • Segít enyhíteni a csuklóra nehezedő nyomást
 • Íves kialakítás a még nagyobb kényelem érdekében
 • A csuklótámaszos egéralátét alkalmas lézer és optikai egerekhez egyaránt

Crystal Gel™ termékcsalád
Cikkszámok: A 138220000, B 138220049, C 138220013, D 138276000, 
E 138270349, F 138270313

 •	Kialakításának	köszönhetően	biztosítja	a	felhasználó	komfortérzetét
 • A lágy zselé idomul a csukló alakjához és csökkenti a felületre jutó nyomást
 • Ellenáll a szennyeződéseknek, nedves törlőkendővel könnyen tisztítható

Megrendeléskor kérjük, használja a rendelési kódot!
Az árak az áfát nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

termék szín ár (Ft/doboz) rendelési kód
A1 Lotus™ Ülő/álló munkaállomás l IFW00079

A2 Lotus™ Ülő/álló munkaállomás l IFW00099

A3 Extend™ Ülő/álló munkaállomás 
egy monitorhoz l IFW00097

A4 Extend™ Ülő/álló munkaállomás 
két monitorhoz l IFW00098

A5 Easy Glide™ Ülő/álló 
munkaállomás l IFW82046

Álljon fel és 
dolgozzon 
egészségesebben!
A legújabb ülő/álló munkaállomások egy magasabb szintre 
emelik az asztal melletti munkát. Akár néhány pillanat alatt 
megváltoztathatja a testtartását, ezzel elősegítve, hogy 
aktív, egészséges és hatékony maradjon. Itt az ideje,  
hogy cselekedjen!

A1A1 A2A2

A4A3

Lotus™ Ülő/álló munkaállomás
�	Az ülő/álló munkaállomás megoldást kínál az üléssel eltöltött 

idő csökkentésére, elősegíti a munka közbeni mozgást 
�	A technológia és az ergonómia találkozása lehetővé teszi  

a könnyed beállíthatóságot, széleskörű munkakörülményekhez 
alkalmazkodva 

�	Kényelem minden magasságban
�	Elegendő hely a kábeleknek és a szükséges  

irodai eszközök tárolására
�	3 év garancia

A3

Easy Glide™ Munkaállomás
�	Kézi mozgathatóság – gas spring tehcnológia
�	Kompakt dizájn lehajtható billentyűzet-tálcával  

(max. 2,5 kg) és eszköztartóval, kábelrendezés
�	Egy monitorhoz (max. 8 kg – 24” képernyő)
�	A billentyűzet tartó teherbírása: 2,5 kg
�	Elősegíti a képernyőmegosztást vagy kollektív 

képernyőhasználatot
�	Jobb- és balkezes, mozgatható egértálca
�	VESA szabvány
�	2 év garancia

A5

A4Extend™ Ülő/álló munkaállomás
�	Sokoldalú megoldás, amely könnyedén aktív/mozgatható 

munkaállomássá varázsolja hagyományos asztalunkat
�	Minimalista dizájn, innovatív kábelrendezés
�	Gyors, könnyű, ám stabil állíthatóság
�	Teherbírás: max. 11kg
�	5 év garancia

2. ZÓNA

2. ZÓNA2. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

1. ZÓNA

3. ZÓNA

3. ZÓNA

3. ZÓNA

4. ZÓNA

4. ZÓNA
B

B

B

B

B

D

D

C

C

C

C
E

E

F

A

A

A

A

A

B

D

C

A



9
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PC tisztító szerek

300
ml

250
ml

300
ml

300
ml

400
ml

350
ml

cikkszám megnevezés db/csomag
136220060 TFT/LCD törlőkendő 12
136211050 tisztító hab aerosol 12

tft/lcD törlőkendő: az alapanyag nem tartalmaz alkoholt; speciális összetétele 
(oldószer bázisú tenzidkeverék) kifejezetten TFT/LCD kijelzők, monitorok tisztításá-
hoz lett kialakítva, kíméletesen tisztít, nem károsítja a 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 tisztítóhabC

cikkszám típus db/csomag
136151200 1 gyúlékony 1
136151050 2 nem gyúlékony 12

A porpisztoly kiválóan alkalmas nehezen hozzáférhető helyek tisztítására, a lerakó-
dott por és piszok eltávolítására; a vivőanyag a szórófejet elhagyva azonnal gáz hal-
mazállapotúvá válik, nagy nyomást fejt ki, kiadós és kémiailag rendkívül tiszta. A nem 
gyúlékony verziót monobloc alumínium palackban gyártjuk a jelentős belső nyomás 
miatt; antisztatizáló hatású, ellentétben a sűrített levegős (pl. kompresszoros) tisztí-
tással. Ajánljuk készülékek, alkatrészek, modulok tisztítására, portalanítására.

AM porpisztolyokD

1
2

cikkszám űrtartalom db/csomag
136240010 250 ml 12

Antisztatikus, környezetbarát tisztító spray, alkalmas képernyők, kijelzők, laptopok, 
táblagépek, szkennerek, fénymásolók, mobiltelefonok, fényképészeti berendezé-
sek, tükrök, lencsék és más üveg és műanyagfelületek tisztítására.

OPTIMA antisztatikus tisztítósprayB

250
ml

12 db

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 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 tisztítókendőkE

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 levegőF


