LEITZ ERGO WOW
DODAJ SOBIE WIGORU
- W PRACY I POZA NIĄ

Wkrótce w ofercie
Produkty ergonomiczne w przykuwających wzrok kolorach - nowa
linia produktów Leitz Ergo WOW, która doda Ci wigoru w pracy i poza nią,
zapewniając odpowiednią cyrkulację krwi i aktywizując Twój umysł i ciało.

www.leitz.com/ergo
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05 AKCESORIA
nośniki danych | klawiatury
PŁYTA DVD-R 4,7GB KODAK
• płyta DVD-R, do jednokrotnego zapisu;
• pojemności 4,7GB;
• max. prędkość zapisu: 16x;
• maksymalna długość zapisu [min] -120.
Nr katalog.

Rodzaj opak.

Ilość w opak.

910054 a
910049 a

spindle
cake

10 szt.
25 szt.

Cena netto

Cena brutto

17,72
40,98

21,80
50,41

cake
spindle

PŁYTA CD KODAK
• płyta CD-R, do jednokrotnego zapisu;
• pojemności 700 MB;
• max. prędkość zapisu: 52x;
• maksymalna długość zapisu [min] -80.
Nr katalog.

Rodzaj opak.

Ilość w opak.

910045 a
910101 a

slim
spindle

5 szt.
50 szt.

Cena netto

Cena brutto

17,72
84,40

21,80
103,81

spindle

slim

PENDRIVE GOODRAM CL!CK 3.0
• pendrive Goodram CL!CK problem zagubionej zatyczki po prostu nie istnieje;
• pendrive charakteryzuje się niespotykanym dotąd mechanizmem otwierania –
wystarczy jedno kliknięcie, a złącze USB błyskawicznie się wysuwa;
• obudowa ma prosty, klasyczny kształt, ale charakterystyczny kolorowy wzór
nadaje mu oryginalności;
• nowoczesny interfejs zaś, zapewni stabilną i szybką pracę urządzenia;
• USB 3.0,
• nowoczesny design;
• wieczysta gwarancja.
Nr katalog.

Pojemność

361032 a
361033 a
361035 a
361050 a
361051 a

  8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
128 GB

Cena netto

Cena brutto

***
***
***
***
***

***
***
***
***
***

ZESTAW TRACER COLORADO CHARCOAL BLACK RF NANO KLAWIATURA + MYSZ

• klawiatura posiada 104 ergonomiczne przyciski, podobnie jak większość klawiatur tej
klasy;
• dzięki wykorzystaniu złącza USB, narzędzie łatwo i szybko można podłączyć praktycznie
do wszystkich laptopów obsługujących ten standard;
• klawiatura jest stosunkowo niewielka (413 x 159 x 24,5 cm) i bardzo lekka (486 g), co
sprawia, że łatwo można ją przenieść z miejsca na miejsce i używać zarówno w pracy,
w domu i podróży.

• klawiatura i mysz optyczna;
• klawiatura posiada 105 przycisków, w których znajduje się aż 11 klawiszy multimedialnych;
• solidną konstrukcję oraz wygodę użytkowania zapewniają użyte materiały oraz membrana dotykowa;
• niski skok klawiszy zwiększa komfort szczególnie w nocy, zapewniając ciche działanie
klawiatury;
• obydwa produkty działają bez kabla, nawet 10 m od komputera;
• dodatkowo, posiadają antypoślizgowe wstawki, dzięki którym pewniej trzymają się
podłoża;
• rozdzielczość 1200 DPI;
• zgodność z systemami operacyjnymi: XP, Vista, Windows7, Mac OS.

Nr katalog.

Nr katalog.

KLAWIATURA TRACER REEF USB

361012 a
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Cena netto

Cena brutto

55,78

68,61

361157 a

Cena netto

Cena brutto

109,60

134,81
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ERGONOMICZNA PIONOWA MYSZ BEZPRZEWODOWA PENGUIN® FELLOWES
• mysz Penguin® jest odpowiedzią na problemy i niedogodności związane z regularnym
stosowaniem tradycyjnych płaskich (poziomych) myszy;
• jej konstrukcja sprawia, że dłoń umieszczona jest w prawidłowej pozycji, co eliminuje
obciążenia i zapewnia wysoki komfort pracy;
• pionowe ustawienie zapewnia ergonomiczną pozycję pracy;
• unikalna, obustronna konstrukcja - wystarczy kliknąć przełącznik, aby zmienić rękę,
którą chcemy pracować;
• łatwa w użyciu symetryczna podstawa z precyzyjnym laserem i kółkiem przewijania
wspomaga szybką i precyzyjną nawigację oraz przewijanie dokumentów;
• 3 opcje rozmiaru pozwalają na dopasowanie myszy do wielkości dłoni;
• wbudowana ochrona antybakteryjna BioCote® zapobiega powstawaniu przykrego zapachu i rozwojowi bakterii na powierzchni myszki;
• 2 lata gwarancji.
Nr katalog.

Rozmiar

Cena netto

Cena brutto

210829 a
210830 a
210831 a

duża
średnia
mała

639,72
623,28
606,83

786,86
766,63
746,40

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PRO FIT®
• bezprzewodowa mysz 2,4 GHz, z kółkiem do przewijania i przyciskami do nawigacji
w przód/tył w przeglądarkach;
• ergonomiczna, średniej wielkości, idealnie pasuje do kształtu dłoni, zwiększając komfort
podczas wielogodzinnej pracy;
• czujnik optyczny o dużej rozdzielczości (1750 dpi) zapewnia kontrolę nad kursorem
i precyzję ruchów;
• odbiornik bezprzewodowy nano umieszczony wewnątrz schowka na baterie idealnie
sprawdza się w trakcie podróży;
• wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii informujący o konieczności jej wymiany;
• włącznik i wyłącznik - pomagają przedłużyć czas pracy baterii.
Nr katalog.

Kolor

265536 a
265537 a
265538 a

czarny
zielony
grafitowy

Cena netto

Cena brutto

154,22
154,22
154,22

189,69
189,69
189,69

MYSZ BEZPRZEWODOWA TRACER ZELIH DUO BLACK RF NANO
• sensor optyczny;
• rozdzielczość 1600 DPI;
• 3 przyciski;
• maksymalny zasięg: 10 m;
• profilowanie myszy: praworęczne;
• transmisja danych: bezprzewodowe RF 2.4Ghz.
Nr katalog.

361129 a

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON PROFIT™ ERGO
Wzornictwo zaaprobowane przez ergonomistów. Kąt nachylenia myszy skłania do ułożenia
nadgarstka i ramienia w neutralnej/wyprostowanej pozycji.
• sensoryczny czujnik z regulowaną rozdzielczością gwarantuje właściwą precyzję ruchów
– regulacja w zakresie 1600/1200/800 DPI;
• mysz z cichym klikiem – idealna do biura.
Cen a netto

Cena brutto

55,78

68,61

Nr katalog.

266107 a

Cena netto

Cena brutto

289,29

355,83

MYSZ BEZPRZEWODOWA TRACER JOY RF NANO
• ciekawy i nowoczesny kształt;
• RF 2,4 GHz umożliwia korzystanie z produktu zarówno w terenie, jak i w czasie dalekiej
podróży;
• dzięki wbudowanemu sensorowi optycznemu, możliwość pracy na rozdzielczości
1600 dpi, a trzy funkcjonalne przyciski zapewnią swobodę użytkowania;
• zastosowany Nano odbiornik wystaje na 5 mm, dzięki czemu gniazdo USB się nie odgina
i służy znacznie dłużej.
Nr katalog.

Kolor

360427 a
360434 a

czarna
niebieska

Cena netto

Cena brutto

30,11
30,78

37,04
37,86

MYSZ USB A4TECH EVO OPTO ECCO 612D
• najpopularniejsza mysz A4Tech z serii Office;
• wyposażona w 4 przyciski, złącze USB i optyczny sensor z rozdzielczością 800 dpi;
• dodatkowy przycisk 2xClick umożliwia uruchomienie aplikacji zaledwie jednym naciśnięciem klawisza.
Nr katalog.

360012 a

Cena netto

Cena brutto

32,53

40,01
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PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL PRZED KLAWIATURĘ

PODKŁADKA KENSINGTON DUO GEL POD MYSZ I NADGARSTEK
• podkładka żelowa Kensington pod mysz utrzymuje ramię i nadgarstek w prawidłowej
pozycji, aby zapobiegać i minimalizować ryzyko urazów na skutek chronicznego przeciążenia mięśni i ścięgien;
• zapewnia szybkie i dokładne ruchy myszką, a jej żelowa poduszeczka dopasowuje się do
naturalnej krzywizny nadgarstka i ręki;
• dostępna w dwóch kombinacjach kolorystycznych.
Nr katalog.

Kolor

264922 a
264923 a

czarno-niebieska
czarno-czerwona

Cena netto

Cena brutto

134,14
134,14

164,99
164,99

• podkładka żelowa Kensington przed klawiaturę utrzymuje ramię i nadgarstek w prawidłowej pozycji, aby zapobiegać i minimalizować ryzyko urazów na skutek chronicznego
przeciążenia mięśni i ścięgien;
• jest dopasowana do długości standardowych klawiatur, a jej żelowa poduszeczka dopasowuje się do naturalnej krzywizny nadgarstka i ręki;
• dostępna w dwóch kombinacjach kolorystycznych.
Nr katalog.

Kolor

264924 a
264925 a

czarno-niebieska
czarno-czerwona

Cena netto

Cena brutto

125,95
125,95

154,92
154,92

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK FELLOWES PLUSHTOUCH™

PODKŁADKA PIANKOWA FELLOWES MEMORY FOAM
• kształt podkładki pod nadgarstki uzależniony jest od siły nacisku ręki zapewniając pełny
komfort pracy;
• specjalna struktura podkładki pod nadgarstki redystrybuuje punkty nacisku w celu
złagodzenia podparcia;
• podkładka pod mysz zapewnia doskonałą jakość odwzorowania ruchu myszki;
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki po powierzchni biurka.
Nr katalog.

Rodzaj

210769 a
210612 a

granatowa
czarna

Cena netto

Cena brutto

74,00
74,00

91,02
91,02

• unikalna technologia FoamFusion™ zapewnia komfortowe wsparcie nadgarstków;
• wypełnienie podpórki dostosowuje się do kształtu dłoni zapewniając miękkie i delikatne
wsparcie;
• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących
odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;
• antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się podkładki na blacie;
• zapewnia dokładne odwzorowanie ruchu myszy laserowych i optycznych;
• pokryta wytrzymałym i oddychającym materiałem.
Nr katalog.

Kolor

210770 a
210763 a

niebieska
czarna

Cena netto

Cena brutto

80,58
80,58

99,11
99,11

PODKŁADKA PRZED KLAWIATURĘ FELLOWES PLUSHTOUCH™

PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK FELLOWES PALM HEALT-V CRYSTAL

• unikalna technologia FoamFusion™ zapewnia komfortowe wsparcie nadgarstków;
• wypełnienie podpórki dostosowuje się do kształtu dłoni zapewniając miękkie i delikatne
wsparcie;
• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących
odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;
• antypoślizgowa powierzchnia zapobiega przesuwaniu się podkładki na blacie;
• pokryta wytrzymałym i oddychającym materiałem.

• podkładka typu Palm z ruchomą podpórką pod nadgarstek;
• wykonana z krystalicznie przezroczystego materiału - łatwego do czyszczenia;
• specjalna opatentowana konstrukcja Health-V w podkładkach pomaga zapobiegać
zwężeniu cieśni nadgarstka;
• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących
odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładek po powierzchni biurka.

Nr katalog.

Kolor

Nr katalog.

Kolor

210764 a
210744 a

niebieska
czarna

210762 a
210823 a

czarna
niebieska
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Cena netto

Cena brutto

90,45
90,45

111,25
111,25

Cena netto

Cena brutto

113,47
113,47

139,57
139,57
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PODKŁADKA POD MYSZ I NADGARSTEK FELLOWES PALM HEALTH-V FABRIK
• wykonana z materiału zawierającego Lycrę®;
• podkładka typu Palm z ruchomą podpórką pod nadgarstek;
• specjalna opatentowana konstrukcja Health-V podkładek pod nadgarstek zapobiega
zwężeniu cieśni nadgarstka;
• wbudowana w materiał powłoka antybakteryjna MICROBAN® zapobiega niekontrolowanemu rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów np.: szkodliwych bakterii powodujących
odbarwienia powierzchni lub przykry zapach;
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładek po powierzchni biurka;
• kolor czarny.

PODKŁADKA POD NADGARSTEK UNILUX ROLLING

Nr katalog.

Nr katalog.

210766 a

Cena netto

Cena brutto

113,47

139,57

• mobilna, podąża za każdym ruchem nadgarstka;
• posiada dwie funkcje: do pracy z myszką, do pracy z padem komputera;
• pianka z pamięcią kształtu;
• kolor czarny.
137451 a

Cena netto

Cena brutto

122,89

151,15

PODSTAWA PROFESJONALNA
Z USB POD NOTEBOOK FELLOWES
PROFESIONAL SERIES™
• unikalna, wysokiej jakości ruchoma
podstawa z 10 kątami nachylenia w zakresie od 0 do 64°, 38-254 mm;
• wytrzymała i stylowa metalowa
konstrukcja;
• zintegrowana z 4 portami USB 2.0;
• podpórka z klipsami do dokumentów;
• kompaktowy wzór (możliwość składania
na płasko);
• na laptop do 17’’ i wadze do 6,8 kg.
Nr katalog.

210822 a

PODSTAWA POD MONITOR FELLOWES DESIGNER SUITES™
• pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, pomaga zapobiegać bólom mięśni
i karku;
• możliwość regulacji wysokości podstawy – 3 pozycje (11 cm, 13 cm, 15 cm);
• zawiera dodatkową szufladę na przybory biurowe;
• przeznaczona dla monitorów o maks. wadze do 18 kg;
• kolor czarny.
Cena netto

Cena brutto

343,71

422,76

Nr katalog.

210883 a

Cena netto

Cena brutto

162,81

200,26

PODSTAWA POD LAPTOP
FELLOWES QUICK LIFT I-SPIRE™
• do użytku z laptopami do 17”;
• idealna do przenoszenia - możliwość złożenia podstawy na płasko;
• możliwość korzystania z laptopa wraz z zewnętrzną klawiaturą i myszką;
• gumowana powierzchnia oraz przedni panel zapobiegają przesuwaniu się laptopa;
• regulacja kąta/wysokości - 7 różnych pozycji;
• szczelina zapewnia chłodzenie;
• składane przednie nóżki.
Nr katalog.

Kolor

210895 a
210814 a

biały
czarny

PODSTAWA POD MONITOR FELLOWES I-SPIRE™
• podnosi ekran na wysokość oczu łagodząc napięcie mięśni ramion i szyi;
• podnosi monitor o wadze do 5,5 kg na wysokość około 9 cm;
• współczesny i stylowy wygląd podstawki pod monitor pasuje do wnętrza każdego biura
i domu;
• wymiary: 125 x 505 x 220 mm.

Cena netto

Cena brutto

146,36
146,36

180,02
180,02

Nr katalog.

Kolor

210647 a
210715 a

biały
czarny

Cena netto

Cena brutto

189,12
189,12

232,62
232,62

79

KOMPUTEROWE
05 AKCESORIA
ergonomiczne produkty do biura

PODSTAWA POD MONITOR LCD/TFT FELLOWES SMART SUITES™
• pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, pomaga zapobiegać bólom mięśni i
karku;
• idealna do ustawienia w narożniku biurka dzięki zwężeniu tylnej części podstawy;
• przeznaczona dla monitorów LCD/TFT do rozmiaru 21” i o maks. wadze do 10 kg;
• regulacja wysokości – 3 pozycje (100, 115 i 130 mm);
• antypoślizgowe gumowe nóżki.
• wersja PLUS zawiera półkę na dokumenty oraz 2 dodatkowe kieszenie na akcesoria.
Nr katalog.

Model

210614 a
210567 a

STANDARD
PLUS

Cena netto

Cena brutto

189,12
277,93

232,62
341,85

PODSTAWA POD MONITOR UNILUX
• elegancki design;
• 4 porty USB;
• korzyści ergonomiczne: redukcja zmęczenia, bólu pleców i naprężenia szyi;
• wymiary: 55,3 x 16,8 x 5 cm;
• kolor: biało-srebrny.
Nr katalog.

136149 a

Cena netto

Cena brutto

337,54

415,17

Cena netto

Cena brutto

190,87

234,77

PODNÓŻEK UNILUX
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej;
• poprawia krążenie i redukuje zmęczenie;
• zalecany jest do użytku przez 30 minut dziennie;
• odpowiedni do biurek z regulowaną wysokością;
• wymiary: 45 x 30 cm.
Nr katalog.

136150 a

Z testem FIRA
Wyniki testu
dostępne
na życzenie

SoleMate

Pro

Pro Elite

PODNÓŻEK ERGONOMICZNY KENSINGTON SMARTFIT SOLEMATE
• system SmartFit pozwala na ustawienie wysokości i kąta nachylenia w idealnie ergonomicznej pozycji;
• ustawienie wysokości pomiędzy 90 mm i 120 mm (Pro Elite oraz Pro), 100 mm i 140
mm (SoleMate).

PODNÓŻEK UNILUX MASSING
• zapewnia poprawę krążenie i redukuje zmęczenie stóp;
• zalecany jest do użytku przez 30 minut dziennie;
• odpowiedni do biurek z regulowaną wysokością;
• wymiary: 30 x 45 x 12 cm.
Nr katalog.

137445 a
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Cena netto

Cena brutto

154,71

190,29

Nr katalog.

Rodzaj

266081 a
266082 a
266083 a

Sole Mate
Pro
Pro Elite

Cena netto

Cena brutto

157,61
337,17
377,07

193,86
414,72
463,80
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PODNÓŻEK FELLOWES MICROBAN® OFFICE SUITES™

• ergonomicznie zaprojektowana podstawa pod stopy zapewnia pełny odpoczynek i komfort użytkowania;
• zapobiega i zmniejsza ból w plecach spowodowany wielogodzinnym siedzeniem;
• posiada regulację wysokości – 2 pozycje;
• trwała i mocna konstrukcja;
• wymiary: 74 x 448 x 330 mm;
• dzięki specjalnej powierzchni może służyć do masażu stóp;
• kąt nachylenia 25º.

• powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę MICROBAN® przeznaczoną do
zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach;
• powłoka MICROBAN® jest wbudowana w produkt - nie zmywa się, nie wyciera;
• regulowany kąt nachylenia (płynnie) i wysokości (3 pozycje) dla łatwiejszego użytku,
możliwość blokady pozycji nachylenia ustawienie pozycji nóg;
• jego używanie zapewnia prawidłowe krążenie w kończynach dolnych;
• kąt nachylenia do 30º.

Nr katalog.

Nr katalog.

210118 a

Cena netto

Cena brutto

139,78

171,93

210377 a

Cena netto

Cena brutto

222,01

273,07

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEREST

• podnóżek utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolną część pleców;
• pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę, a teksturowany panel
zapobiega ślizganiu się stóp.

• utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy
przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolą część pleców;
• dodatkowo wygodę zapewnia możliwość regulacji;
• wiele opcji pochylenia zapewnia wygodne ustawienie dla każdego;
• panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp;
• duża powierzchnia: 450 cm x 350 cm (szer. x dł.).

Nr katalog.

Nr katalog.

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE

264927 a

Cena netto

Cena brutto

277,06

340,78

264926 a

Cena netto

Cena brutto

197,33

242,72

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMASSAGE
• utrzymuje nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy
przy biurku oraz zmniejszają nacisk na dolą część pleców;
• dodatkowo wygodę zapewnia możliwość regulacji;
• pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę i możliwość dostosowania;
• dwa ustawienia wysokości pozwalają dostosować podstawę do potrzeb.

• zapewnia ergonomiczną pozycję nóg podczas pracy przy biurku;
• specjalna nawierzchnia pobudza pracę zakończeń nerwowych i krążenia oraz daje
możliwość ćwiczenia stawów skokowych;
• regulacja pochylenia do 30° - system SmartFit umożliwia najbardziej ergonomiczne
ustawienie;
• 5 regulowanych ustawień wysokości;
• antypoślizgowa podstawa.

Nr katalog.

Nr katalog.

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESOOTHER

264929 a

Cena netto

Cena brutto

237,21

291,77

264928 a

Cena netto

Cena brutto

336,86

414,34
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BIURKO REGULOWANE ERGONOMICZNE UNILUX ERGODESK
• biurko z możliwością regulacji wysokości: od 15 do 48 cm;
• korzyści ergonomiczne: redukcja zmęczenia, bólu pleców i naprężenia szyi;
• możliwość użytkowania w pozycji siedzącej oraz stojącej;
• wykonane ze stali nierdzewnej oraz malowanego drewna;
• szerokość: 72 cm.

ERGONOMICZNY TABORET/HOKER UNILUX MOOVE

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

136385 a

3.333,24

4.099,89

137452 a

1.531,27

1.843,46

• idealny przy długiej pracy w pozycji siedzącej;
• regulowana wysokość;
• miękkie siedzisko;
• regulowana wysokość 52 cm - 81 cm.

PODPÓRKA POD PLECY SIATKOWA FELLOWES
• ergonomicznie zaprojektowana podpórka redukuje napięcia w plecach i ułatwia utrzymanie prawidłowej podstawy;
• siatkowy materiał dopasowuje się do konturów ciała zapewniając doskonałe wsparcie;
• system napinający Tri-Tensioning™ pozwala na przymocowanie praktycznie do każdego
fotela i eliminuje potrzebę ponownej regulacji;
• oddychający siatkowy materiał zwiększa komfort użytkowania;
• specjalne podparcie wykonane z pianki pamięciowej wspiera odcinek lędźwiowy (podpórka profesjonalna);
• ułatwia dopasowanie do potrzeb danego użytkownika.
Nr katalog.

Rodzaj

210572 a
210571 a

standard
profesjonalna
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Cena netto

Cena brutto

222,01
287,79

273,07
353,98

PODPÓRKA LĘDŹWIOWA FELLOWES I-SPIRE™
• innowacyjna konstrukcja zapewnia odpowiednie podparcie odcinka lędźwiowego
kręgosłupa;
• wypełnienie piankowe zapewnia komfortowe wsparcie;
• regulowany pasek z klamrą pozwala umieścić podpórkę dokładnie na wysokości odcinka
lędźwiowego;
• oddychająca, siatkowa tkanina zwiększa komfort osobisty.
Nr katalog.

Kolor

210637 a
210708 a

szary
czarny

Cena netto

Cena brutto

123,34
123,34

151,71
151,71

AKCESORIA KOMPUTEROWE
listwy zasilające | głośniki | filtry prywatyzujące

05

PRZEDŁUŻACZ OFFICE PRODUCTS
• posiada wbudowany warystor w celu ochrony przed przepięciem;
• wyposażony w zabezpieczenie przed dziećmi;
• gniazdka umieszczone pod kątem 45°;
• kolor biały.
Nr katalog

Ilość gniazd

Rodzaj

Długość

561711 a
561712 a
561713 a
561714 a
561715 a
561716 a
561717 a
561718 a
561719 a
561720 a
561721 a
561722 a
561723 a
561724 a
561725 a
561726 a

3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6

bez wyłącznika
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
z wyłącznikiem
bez wyłącznika
z wyłącznikiem

1,5 m
3m
3m
5m
1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m
1,5 m
1,5 m
3m
3m
5m
5m

Cena netto

Cena brutto

23,04
31,00
34,38
41,65
27,85
30,57
35,82
38,53
46,47
49,18
29,93
32,69
37,89
40,63
48,52
51,23

28,34
38,13
42,29
51,23
34,26
37,60
44,06
47,39
57,16
60,49
36,81
40,21
46,60
49,97
59,68
63,01

GŁOŚNIK UNILUX LALY BLUETOOTH 5 W 1
• bluetooth + mikrofon + ładowarka Qi + radio
• głośnik 3W+3W daje dźwięk wysokiej jakości;
• idealny do rozmów przez skype oraz telekonferencji lub
do słuchania muzyki;
• możliwość indukcyjnego ładowania smartfona;
• zasięg mikrofonu: ok. 1 m;
• zasięg bluetooth: 10-15 m;
• czas ładowania: 4-5 godziny;
• czas pracy: 3-4 godzin;
• wymiary: 15 cm x 5 cm.
Nr katalog.

136384 a

Cena netto

Cena brutto

399,83

491,79

FILTRY PRYWATYZUJĄCE FELLOWES® PRIVASCREEN™
• idealnie czytelny widok z przodu – zaczerniony ekran z boku (powyżej 30˚);
• chronią ekran przed zadrapaniami i śladami odcisków palców;
• odwracalne, matowa strona pomaga zapobiegać odbiciom chroniąc wzrok;
• 2 możliwości zamocowania:
1) za pomocą niewidocznych i trwałych pasków samoprzylepnych mocowanych na rogach;
2) za pomocą przezroczystych listew Quick Reveal Tabs™ mocowanych na obramowaniu
monitora. Umożliwiają one w szybki i łatwy sposób zdjęcie filtru, gdy tego potrzebujesz.
Nr katalog.

Przekątna ekranu
(cale / cm)

Wymiary szerokość x wysokość

210778 a
210746 a
210747 a
210779 a
210761 a
210749 a
210760 a
210750 a
210780 a
210751 a

Filtr PrivaScreen 12,5”
Filtr PrivaScreen 14,0”
Filtr PrivaScreen 15,6”
Filtr PrivaScreen 19,0”
Filtr PrivaScreen 20,0”
Filtr PrivaScreen 21,5”
Filtr PrivaScreen 22,0”
Filtr PrivaScreen 23,0”
Filtr PrivaScreen 24,0”
Filtr PrivaScreen 24,0”

277 mm x 156 mm
310,4 mm x 174,6 mm
346 mm x 195 mm
377 mm x 302 mm
443 mm x 249 mm
476 mm x 268 mm
475 mm x 297 mm
509,8 mm x 286,7 mm
518 mm x 324 mm
531 mm x 298 mm

Cena netto

Cena brutto

277,93
294,37
327,26
491,71
541,05
573,94
573,94
656,17
721,95
721,95

341,85
362,08
402,53
604,80
665,49
705,95
705,95
807,09
888,00
888,00

0º

Widok z przodu
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Filtry prywatyzujące - podstawowe
narzędzia bezpieczeństwa
Laptopy

Monitory

Tablety

WYBÓR OSŁONY ZAPEWNIAJĄCEJ Korzyści wynikające z używania filtra prywatyzującego
PRYWATNOŚĆ
Znalezienie odpowiedniego zabezpieczenia
nie sprawia już problemu dzięki naszemu
konfiguratorowi pomagającemu w doborze
właściwego filtra prywatyzującego. Określ
odpowiednie parametry wybierając typ
urządzenia i rozmiar ekranu lub po prostu
wpisz jego model.
Więcej informacji na stronie:

www.kensington.com/privacy-selector
Nr. Katalog.

Zgodność z

266135 a
266117 a
266118 a
266119 a
266120 a
266121 a

Laptopy 12,5" 16:9
Laptopy 13,3" 16:9
Laptopy 13,3" 16:10
Laptopy 14" 16:9
Laptopy 15,6" 16:9
Laptopy 19" 16:9

Cena netto

347,27
347,27
347,27
347,27
408,94
511,67

Ograniczenie
kąta czytelności
danych
wyświetlanych
na ekranie

Łatwy montaż

Ograniczenie
emisji
niebieskiego
światła

Kompatybilność
z ekranem
dotykowym

Redukcja
odblasków

Skuteczna
ochrona
ekranu

Cena brutto

427,14
427,14
427,14
427,14
503,00
629,35

Montaż: 2-stronne, zdjemowane

Nr. Katalog.

Zgodność z

266122 a
266123 a
266124 a
266125 a
266126 a
266128 a

Monitory 21,5" 16:9
Monitory 22" 16:10
Monitory 22" 16:9
Monitory 23" 16:9
Monitory 23,8" 16:9
Monitory 24" 16:10

Cena netto

Cena brutto

614,43
614,43
634,98
655,53
676,07
737,71

755,75
755,75
781,03
806,30
831,57
907,38

* Stosowanie filtrów prywatyzujących wspiera firmy w przestrzeganiu zasad RODO

STANOWISKO DO PRACY SIT-STAND LOTUS™ VE
• zaprojektowane, aby łatwo i bez wysiłku zmieniać pozycję pracy z siedzącej na stojącą;
• ergonomiczna konstrukcja platformy o zróżnicowanej wysokości oferuje dwie obszerne
powierzchnie robocze do ustawienia wszystkich niezbędnych akcesoriów;
• system zarządzania okablowaniem ułatwia utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
• płynna zmiana wysokości platformy roboczej do 38 cm;
• stanowisko jest mocowane za pomocą szerokiego i stabilnego zacisku do tylnej krawędzi
blatu biurka – możliwość regulacji głębokości montażu (3 pozycje);
• stanowisko umożliwia montaż monitora/monitorów w standardzie zgodnym z VESA
75×75 i 100×100.

RAMIĘ NA MONITOR FELLOWES PROFESSIONAL SERIES™

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Model

Cena netto

Cena brutto

210808 a
210826 a

Sit-Stand Lotus™ VE na 1 monitor
Sit-Stand Lotus™ VE na 2 monitory

2.465,15
2.629,60

3.032,13
3.234,41

210800 a
210723 a

Ramię na 1 monitor Professional Series™
Ramię na 2 monitory Professional Series™

623,28
1.149,53

766,63
1.413,92
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• w pełni regulowane na wysokość i głębokość ramię na 1 lub 2 monitory;
• intuicyjny system zarządzania okablowaniem minimalizuje bałagan;
• łatwe do zamocowania za pomocą zacisku lub oczka w blacie biurka;
• zgodność ze standardem VESA 75×75 i 100×100.

AKCESORIA KOMPUTEROWE
akcesoria do kabli

TAŚMA RZEP DO SPINANIA KABLI DURABLE CAVOLINE GRIP

KLIPS SAMOPRZYLEPNY NA KABEL DURABLE CAVOLINE CLIP PRO

• idealne rozwiązanie na kable i przewody;
• taśma rzep do szybkiego układania i spinania kabli;
• rzep można przyciąć na dowolną długość;
• do wielokrotnego użytku.
Nr katalog.

Wymiary

Kolor

166087 a
166088 a
166089 a
166090 a
166091 a
166092 a

1 m x 10 mm
1 m x 10 mm
1 m x 20 mm
1 m x 20 mm
1 m x 30 mm
1 m x 30 mm

czarny
biały
czarny
biały
czarny
biały

05

Cena netto

Cena brutto

15,69
15,69
18,59
18,59
21,89
21,89

19,30
19,30
22,87
22,87
26,92
26,92

• samoprzylepny klips o większym przekroju na kabel zasilający;
• duża wytrzymałość i niezawodna jakość premium;
• wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego;
• z mocną taśmą samoprzylepną i bardzo dużą powierzchnią klejenia;
• do mocowania na gładkich i czystych powierzchniach.
Nr katalog.

Rodzaj

Kolor

Ilość w opakowaniu

166105 a
166106 a
166107 a
166108 a

na 1 kabel
na 1 kabel
na 2 kable
na 2 kable

szary
grafitowy
szary
grafitowy

6 szt.
6 szt.
4 szt.
4 szt.

Cena netto

Cena brutto

49,54
49,54
39,63
39,63

60,93
60,93
48,74
48,74

KLIPS SAMOPRZYLEPNY NA KABEL DURABLE CAVOLINE CLIP
• samoprzylepny klips na kable USB;
• wykonany z miękkiego tworzywa sztucznego;
• do mocowania na gładkich i czystych powierzchniach;
• idealny do kabli od ładowarek telefonów komórkowych oraz do kabli USB o średnicy do
5 mm.
Nr katalog.

Rodzaj

Kolor

Ilość w opakowaniu

166096 a
166097 a
166098 a
166099 a
166100 a
166101 a
166102 a
166103 a
166173 a
166104 a

na 1 kabel
na 1 kabel
na 2 kable
na 2 kable
na 3 kable
na 3 kable
na 4 kable
na 4 kable
mix
mix

szary
grafitowy
szary
grafitowy
szary
grafitowy
szary
grafitowy
szary
grafitowy

6 szt.
6 szt.
6 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
7 szt.
7 szt.

Cena netto

Cena brutto

21,48
21,48
23,12
23,12
21,48
21,48
28,08
28,08
44,60
44,60

26,42
26,42
28,44
28,44
26,42
26,42
34,54
34,54
54,86
54,86

POJEMNIK NA KABLE DURABLE CAVOLINE BOX
• niebanalny organizer do przechowywania kabli oraz listwy zasilającej;
• dwa otwory na przewody nie tylko są łatwe w obsłudze, ale zapewniają idealną cyrkulację powietrza;
• pokrywa z praktycznym okrągłym otworem na kabel do ładowania telefonu komórkowego;
• z wysokiej jakości trudnopalnego tworzywa sztucznego;
• antypoślizgowe stopki z tworzywa;
• wymiary: Box S – 246 x 116 x 128 mm, Box L – 406 x 139 x 156 mm.
Nr katalog.

Rodzaj

Kolor

166109 a
166110 a
166111 a
166112 a

L duży - na kable i listwę zasilającą 5 gniazd
L duży - na kable i listwę zasilającą 5 gniazd
S mały - na kable i listwę zasilającą 3 gniazda
S mały - na kable i listwę zasilającą 3 gniazda

szary
grafitowy
szary
grafitowy

Cena netto

Cena brutto

192,63
192,63
162,34
162,34

236,93
236,93
199,68
199,68

OPASKA RZEP DO SPINANIA KABLI DURABLE CAVOLINE GRIP TIE
• idealne rozwiązanie na kable i przewody;
• z pętlą do zaciskania, wytrzymałą na rozciąganie;
• do wielokrotnego użytku;
• opakowanie 5 szt.
Nr katalog.

Wymiary

Kolor

166093 a
166094 a
166095 a

200 mm x 10 m
200 mm x 10 m
200 mm x 10 m

czarny
biały
mix kolorów

Cena netto

Cena brutto

18,59
18,59
18,59

22,87
22,87
22,87
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BLOKADA DO LAPTOPÓW KENSINGTON CLICKSAFE®
NA KOD
• blokada szyfrowa do laptopa ClickSafe® zapewnia
zabezpieczenie laptopa jednym kliknięciem;
• linka o długości 1,8 m pozwala zabezpieczyć sprzęt na
biurku, stole lub innej stałej powierzchni, a 4-cyfrowy,
bezkluczowy zamek szyfrowy pozwala wybrać jedną
z 10 000 kombinacji;
• linka wykonany ze stali węglowej;
• program Register & Retrieve™ umożliwia znalezienie
zapomnianych kodów;
• połączenie z laptopem za pomocą gniazda bezpieczeństwa Kensington dostępnego w 99% komputerów.
Nr katalog.

264937 a

Cena netto

Cena brutto

315,58

388,16

PODSTAWKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA
KENSINGTON LIFTOFF™

PODSTAWKA CHŁODZĄCA DO LAPTOPA
KENSINGTON
• idealny sposób na zapewnienie maksymalnej wydajności
komputera przenośnego;
• wyposażona w dwa wentylatory zasilane przez kabel
USB;
• podstawka unosi komputer przenośny z powierzchni
biurka w celu poprawy obiegu powietrza i ograniczenia
w ten sposób nagromadzenia ciepła, co poprawia wydajność akumulatora i wydłuża okres jego eksploatacji;
• podstawka ma także wysuwaną stopkę i cztery gumowe
nakładki stabilizacyjne, które utrzymują komputer
w stabilnej pozycji.

• zapewnia chłodzenie i dłuższą pracę komputera
przenośnego;
• unosi komputer przenośny z powierzchni biurka w celu
poprawy obiegu powietrza i ograniczenia nagromadzenia
ciepła, co poprawia wydajność akumulatora i wydłuża
okres jego eksploatacji;
• regulacja pochylenia i wysokości umożliwia ustawienie
ekranu w żądanej pozycji, ograniczając dolegliwości
karku i zmęczenie oczu;
• lekka, składana podstawka ma wbudowany uchwyt
i mieści się w torbach na komputer przenośny do 17
cali;
• antypoślizgowa podstawa.

Nr katalog.

Nr katalog.

264938 a

Cena netto

Cena brutto

265,09

326,06

264939 a

Cena netto

Cena brutto

204,20

251,17

ADAPTER HD CV2000H USB-CTM–VGA
KENSINGTON

ADAPTER CV4000H USB-CTM–HDMI 4K
KENSINGTON

• profesjonalny adapter umożliwiający wyświetlenie obrazu
o rozdzielczości 1080p Full HD za pośrednictwem portu
USB-C;
• adapter doskonale poprawia wydajność pracy na
komputerze lub ułatwia łączenie z urządzeniami w sali
konferencyjnej w celu przeprowadzenia prezentacji;
• umożliwia pracę w trybie rozszerzonym lub w trybie lustrzanym i jest także zgodny z portami Thunderbolt™ 3.

• profesjonalny adapter umożliwiający wyświetlenie obrazu
o rozdzielczości 4K Ultra HD za pośrednictwem portu
USB-C;
• adapter doskonale poprawia wydajność pracy na
komputerze lub ułatwia łączenie z urządzeniami w sali
konferencyjnej w celu przeprowadzenia prezentacji;
• umożliwia pracę w trybie rozszerzonym lub w trybie lustrzanym i jest także zgodny z portami Thunderbolt™ 3.

• adapter USB-C do USB-A CA1000 umożliwia podłączenie urządzenia USB-C do klawiatury, myszki, dysku twardego oraz innych urządzeń peryferyjnych wyposażonych
w standardowych port USB-A;
• adapter posiada dwustronne złącze i obsługuje ładowanie do 3 A;
• można przesyłać również dane z prędkością do 5 Gbps,
a dzięki instalacji typu „plug and play” podłączenie jest
szybkie i łatwe.

Nr katalog.

Nr katalog.

Nr katalog.

264943 a

Cena netto

Cena brutto

287,68

353,85

264942 a

ADAPTER CA1000 KENSINGTON

Cena netto

Cena brutto

320,56

394,29

264940 a

Cena netto

Cena brutto

143,85

176,94

PREZENTER KENSINGTON
DO OBSŁUGI PROGRAMU POWERPOINT
• Prezenter do obsługi prezentacji PowerPoint z cyfrowym
wskaźnikiem laserowym i długopisem
• Na baterię akumulatorową ze wskaźnikiem LED ładowaną za pośrednictwem microUSB
• Niezwykle łatwy system instalacji typu USB plug-and-play – nie wymaga pobierania sterowników, instalacji,
wprowadzania aktualizacji, nie potrzebuje praw dostępu
dla administratora
• Intuicyjne przyciski umożliwiające przewijanie slajdów
w przód i w tył, wskaźnik treści, długopis i przyciski
użytkownika
• Kompatybilny z programem PowerPoint w systemach
Windows® 10, 8.1, 8, 7 i macOS® 10.10 oraz nowszymi
Nr katalog.

266106 a
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Cena netto

Cena brutto

416,97

512,87

STACJA DOKUJĄCA UNIWERSALNA USB 3.0
KENSINGTON SD3600
• uniwersalna stacja dokująca SD3600 oferuje wygodne
połączenie ze wszystkimi elementami systemu komputerowego;
• porty HDMI i DVI umożliwiają rozszerzenie obszaru
roboczego i poprawę efektywności pracy dzięki dodaniu
2 monitorów zewnętrznych;
• dwa porty USB 3.0 z przodu stacji dokującej oraz cztery
porty USB 2.0 z tyłu idealnie nadają się do podłączenia
urządzeń peryferyjnych i akcesoriów.

STACJA DOKUJĄCA UNIWERSALNA USB 3.0
KENSINGTON SD3650
• uniwersalna stacja dokująca SD3650 umożliwia
przesyłania obrazu w rozdzielczości HD z dwóch źródeł
za pośrednictwem portu DisplayPort i HDMI, a przez to
rozszerzenie obszaru roboczego i poprawę efektywności
pracy dzięki dodaniu 2 monitorów zewnętrznych;
• cztery porty USB 3.0 oraz dwa porty USB 2.0 idealnie
nadają się do podłączenia urządzeń peryferyjnych
i akcesoriów.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264944 a

1.331,39

1.637,61

264945 a

1.600,78

1.968,96

AKCESORIA KOMPUTEROWE
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Torby i plecaki Kensington SecureTrek

Dla tych poszukujących toreb i plecaków o większym komforcie bezpieczeństwa

89% firm zostało dotkniętych przez krazież laptopów*, a tylko 3% skradzionych laptopów zostanie odzyskanych**.
Produkty SecureTrek™ zostały zaprojektowane dla większego komfortu i bezpieczeństwa w podróży służbowej,
w kawiarni, hotelu, samochodzie czy po prostu w pracy.

Blokada Kensington do komputerów przenośnych (sprzedawana
oddzielnie) pozwala umocować plecak do nieruchomego obiektu. W
celu zabezpieczenia zawartości przed nieupoważnionym dostępem do
torby, należy użyć standardowej kłódki.

Zamki błyskawiczne
przegródki na urządzenia
są odporne na przebicie
ostrym przedmiotem.

Wyściełane przegródki dodatkowo
chronią urządzenie przed uszkodzeniami

Wymiary
Kod produktu
Nr katalog.
Cena netto
Cena brutto

Torba Kensington
SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington
SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington
SecureTrek na laptopa 17”

Walizka Kensington
SecureTrek na laptopa 17”

343 x 483 x 177.8 mm
K98616WW
264930 a
644,62
792,88

298 x 457 x 177.8 mm
K98617WW
264931 a
662,57
814,96

317 x 483 x 165 mm
K98618WW
264932 a
842,13
1.035,82

317 x 483 x 247,65 mm
K98620WW
264933 a
1.033,84
1.271,62

* IDC Executive Brief, 2010 - Kradzież komputerów przenośnych - wewnętrze i zewnętrzne zagrożenia
** IDC White Paper, 2007 - Zagrożenia wynikające z kradzieży komputerów przenośnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zabezpieczenia do laptopów - Numer 1 już od ponad 30 lat.

Zabezpieczenie Kensington
MicroSaver® na klucz, zwijana linka

Zabezpieczenie Kensington
MicroSaver® na klucz

Zabezpieczenie Kensington ClickSafe na klucz lub szyfr

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można
przymocować do gniazda Kensington Security
Slot™ dostępnego w większości laptopów
• Zwijana linka stalowa o grubości 2 mm i
długości 120 cm zajmuje niewiele miejsca w
torbie podróżnej

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można
przymocować do gniazda Kensington Security
Slot™ dostępnego w większości laptopów
• Linka stalowa o grubości 5,2 mm i długości
180 cm

• Punkt zakotwiczenia można podłączyć do
standardowego gniazda bezpieczeństwa
Kensington Security Slot™ dostępnego w
większości laptopów
• Wykonana ze stali węglowej linka o grubości
5 mm i długości 1,8 m (wersja na szyfr) lub 1,5
m (wersja na klucz) jest odporna na przecięcia

Nr katalog.

Nr katalog.

Nr katalog.

264934 a

Cena netto

Cena brutto

388,39

477,72

264935 a

Cena netto

Cena brutto

476,75

586,40

264936 a

Cena netto

Cena brutto

397,02

488,33
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KONFERENCJE

Nr katalog.

Kolor

264605 a

czarny

Nr katalog.

Kolor

264055 a

czarny

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

572,61

704,31

Cena netto

Cena brutto

297,34

365,73

Cena netto

Cena brutto

128,64

158,23

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

264420 a

226,58

278,69

264723 a

Nr katalog..

A 264728 a
B 264729 a
C 264730 a
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Opis

Power bank 2600 mAh, z USB
Power bank 5200 mAh, z USB
Power bank 10400 mAh, z USB

Nr katalog.

Opis

264606 a
264607 a
264608 a
264609 a

wejście VGA, biały
wejście VGA, czarny
wejście HDMI, biały
wejście HDMI, czarny

Cena netto

Cena brutto

132,30
184,66
259,36

162,73
227,13
319,01

Cena netto

Cena brutto

92,52
92,52
85,06
85,06

113,80
113,80
104,62
104,62

AKCESORIA KOMPUTEROWE
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Nr katalog.

265765 a

Cena netto

Cena brutto

345,77

425,30

Nr katalog..

Opis

264718 a
264717 a
264716 a

Kabel ze złącza USB-C na USB-C 3.1, 1 m
Kabel ze złącza USB-C na USB-A 3.1, 1 m
Kabel ze złącza USB-C na USB-A 3.1, 1 m
Adapter ze złacza USB-C na USB-A(F) 3.1,
0,15 m

264703 a

Nr katalog.

Opis.

264423 a
264424 a
264425 a
264426 a
264427 a
264428 a
264429 a

30 cm, biały
30 cm, czarny
1 m, biały
1 m, czarny
2 m, biały
2 m, czarny
spiralny 1 m, czarny

Cena netto

Cena brutto

105,82
79,08
79,08

130,16
97,27
97,27

78,09

96,05

Cena netto

Cena brutto

105,74
105,74
118,69
118,69
138,10
138,10
116,52

130,06
130,06
145,99
145,99
169,86
169,86
143,32
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Kensington Contour™
Linia toreb Contour™ otrzymała aprobatę ergonomistów. Charakteryzuje się odpowiednim
wyprofilowaniem i systemem rozłożenia ciężaru,
których zadaniem jest przenoszenie ciężaru
bliżej silniejszych i bardziej wytrzymałych
partii
Padded Carry Handle
mięśni.

Laptop Drop
Protection

Shock-Absorbing
Shoulder Strap

Balance Weight
Distribution

Easy-Access Pockets

Shock-Absorbing
www.Kensington.com/warranty
Balance
Pockets
wstrząsy
Padded
Carry Shock-Absorbing
Handle
Laptop DropEasy-Access
Balance Weight
Shock-Absorbing
Easy-Access
Pockets
PaddedWeight
Carry
Handle
Laptop Drop
Balance
Easy-Access
Pockets
Heat Dissipating
BackWeight
TrolleyAmortyzująca
Pass Through
Ergonomic
Zbalansowany
Strap
Ochronna
wyściółka
Shoulder
Strap Design Ograniczona, 5-letnia
Distribution rozkład Shoulder
Protection
Distribution
ShoulderwStrap
Protection
Distribution
podkładka
pasku na
gwarancja
ramieniu

top Drop
ection

Torby są tak zaprojektowane, aby
cięższe rzeczy znajdowały się bliżej
ciała, co sprzyja angażowaniu
silniejszych partii mięśni do
przenoszenia ciężaru.

Wyściełane od wewnątrz strefy
chronią zawartość w sytuacji
upuszczenia lub uszkodzenia
bagażu.

Zwiększa komfort i przejmuje siłę
wstrząsu w razie nierówności lub
przesunięcia się paska na ramieniu.

Zapewnia Ci spokój i gwarantuje
najwyższą jakość.

PLECAKI CONTOUR 2.0 NA LAPTOPA
• Odprowadzający ciepło tylny panel przylega do ciała i
www.Kensington.com/warranty

www.Kensington.com/warranty
ciężar
aby
był Dissipating
bliżej
ciężkości
Pass Throughprzesuwa
Ergonomic
Design
Heat
Back
Pass Through
Heattak,
Dissipating
Backśrodka
Trolley
PassTrolley
Through
ErgonomicErgonomic
Design Design

• Amortyzująca wstrząsy podkładka w pasku
na ramieniu i wzmocniony, wyściełany uchwyt do przenoszenia plecaka w ręku
• Pasek umożliwiający przytwierdzenie
do górnego uchwytu stelaża wózka
• Bezproblemowy dostęp do laptopa i innych rzeczy
• Wygodna kieszeń z przodu/sekcja robocza
• Zintegrowany uchwyt na butelkę
• Wygoda podczas kontroli TSA na lotniskach w USA
Nr katalog.

Rodzaj

266102 a
266101 a
266100 a

na laptopa 14”
na laptopa 15,6”
na laptopa 17”

Cena netto

Cena brutto

416,97
456,87
496,77

512,87
561,95
611,03

www.Kensington.com/warranty

TECZKI CONTOUR 2.0 NA LAPTOPA
• Pasek umożliwiający przytwierdzenie do górnego uchwytu wózka
• Bezproblemowy dostęp do kieszeni teczki
• Amortyzująca wstrząsy podkładka w pasku na ramieniu
• Odporny na przebicia zamykany suwak chroni zawartość komory przeznaczonej
na laptopa
Nr katalog.

Rodzaj

266105 a
266104 a
266103 a

na laptopa 14”
na laptopa 15,6”
na laptopa 17”

Contour™
TORBA NA KÓŁKACH CONTOUR™ 2.0 EXECUTIVE
BALANCE NA LAPTOPA 15,6”
• Zamykany, odporny na przebicie zamek błyskawiczny
• Komora na laptopa z zabezpieczeniem przed upadkiem
• Wytrzymały, wodoodporny materiał
(balistyczny poliester 1680D)
• Podwójne teleskopowe rączki
Nr katalog.

266111 a

TORBA NA KÓŁKACH CONTOUR™ 2.0 BUSINESS NA
LAPTOPA 17”
• Zamykany, odporny na przebicie zamek błyskawiczny
• Komora na laptopa z zabezpieczeniem przed upadkiem
• Wytrzymały, wodoodporny materiał (balistyczny poliester
1680D)
• Podwójne teleskopowe rączki
• Pasek umożliwiający przytwierdzenie do stelaża wózka
Nr katalog.

266112 a
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Cena netto

Cena brutto

716,23

880,96

TORBA NA KÓŁKACH CONTOUR™ 2.0 PRO
OVERNIGHT NA LAPTOPA 17”
• Zamykany, odporny na przebicie zamek błyskawiczny
• Komora na laptopa z zabezpieczeniem przed upadkiem
• Wytrzymały, wodoodporny materiał
(balistyczny poliester 1680D)
• Podwójne teleskopowe rączki

Cena netto

Cena brutto

Nr katalog.

915,74

1.126,36

266113 a

Cena netto

Cena brutto

796,04

979,13

Cena netto

Cena brutto

397,02
436,92
596,53

488,33
537,41
733,73
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PODSTAWKI POD MONITOR KENSINGTON WELLVIEW™
• Ustaw ekran na optymalnej do patrzenia wysokości, aby zapewnić komfortową pozycję
dla szyi i ramion
• Wybierz wentylator, grzejnik lub oczyszczacz powietrza, aby stworzyć idealne warunki
do pracy
Nr katalog.

Rodzaj

266077 a

Podstawka z wentylatorem Kensington CoolView™
Podstawka z oczyszczaczem powietrza Kensington
FreshView™
Podstawka z grzejnikiem powietrza Kensington
WarmView™
Wentylator na biurko FreshView
Grzejnik powietrza na biurko WarmView
Filtr do oczyszczacza powietrza

266078 a
266080 a
266109 a
266110 a
266079 a

Cena netto

Cena brutto

556,63

684,65

636,43

782,81

656,38

807,35

377,07
377,07
217,46

463,80
463,80
267,48

PODSTAWKA CHŁODZĄCA KENSINGTON
SMARTFIT® EASY RISER™ GO DO LAPTOPA
• System SmartFit™ ułatwia ustawienie monitora na
optymalnej pod względem ergonomii wysokości
• Składana podwójna zatrzaskowa podpórka umożliwia
ustawienie podstawki
w jednej z ośmiu pozycji
Nr katalog.

266084 a
266085 a

Rodzaj

do laptopów o
przekątnej do 17”
pod tablet
lub laptopa o
przekątnej 14”

Cena netto

Cena brutto

137,66

169,32

111,72

137,42

EKSTRASZEROKA PODSTAWKA KENSINGTON POD
MONITOR

PODSTAWKA KENSINGTON SMARTFIT®
Z SZUFLADĄ POD MONITOR
• Ustaw ekran na optymalnej do patrzenia wysokości, aby
zapewnić komfortową pozycję dla szyi i ramion
• Szuflada o wymiarach A4 pomieści akcesoria biurowe,
aby Twoje biurko pozostało czyste i uporządkowane

• Ustaw ekran na optymalnej do patrzenia wysokości, aby
zapewnić komfortową pozycję dla szyi i ramion
• Pod podstawką można przechowywać pełnowymiarową
klawiaturę, laptopa i inne niepotrzebne w danej chwili
akcesoria

Nr katalog.

Nr katalog.

266076 a

Cena netto

Cena brutto

217,46

267,48

RAMIONA
KENSINGTON SMARTFIT®
ONE-TOUCH DO MONITORÓW

266086 a
266087 a

Rodzaj

Regulowane ramię do monitora Kenisngton SmartFit®
One-Touch
Regulowane podwójne ramię do monitora Kenisngton
SmartFit® One-Touch

Cena netto

Cena brutto

135,67

166,87

WIELOFUNKCYJNA
PODSTAWKA KENSINGTON

• System SmartFit™ ułatwia ustawienie monitora na optymalnej
pod względem ergonomii wysokości
• Zamontowana w ramionach sprężyna gazowa umożliwia łatwą
regulację wysokości (179-505 mm) za pomocą jednego pociągnięcia
• Idealne do biur, w których obowiązuje zasada czystych biurek
Nr katalog.

266075 a

• Łączy 6 funkcji w 1: uchwyt na dokumenty, podkładka
do pisania z klipsem, podpórka przenieść książki, tabliczka suchościeralna, podstawka na telefon i długopis
• Można ją ustawić w pionie lub w poziomie

Cena netto

Cena brutto

536,68

660,12

957,64

1.177,90

Nr katalog.

266088 a

Nr katalog.

266089 a
266090 a
266091 a
266092 a
266093 a

PODKŁADKI KENSINGTON ERGOSOFT™ POD NADGARSTKI
DO KLAWIATUR I MYSZY
Opracowane naukowo – aby zapobiegać urazom i optymalizować komfort.
• Mają ultramiękką powłokę zewnętrzną i amortyzującą poduszkę żelową wewnątrz
• Zostały zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do klawiatur o różnej wysokości, należy
dobrać odpowiednią podkładkę do wysokości klawiatury
• Dostępne w kolorze czarnym oraz w nowym kolorze – szarym, dopasowanym
do kolorystyki komputerów Mac i urządzeń Surface

266094 a
266095 a
266096 a
266114 a
266115 a

Rodzaj

Podkładka pod nadgarstki do klawiatur
mechanicznych i gamingowych
Podkładka pod nadgarstki do myszy
standardowej
Podkładka pod nadgarstki do klawiatur
standardowych
Podkładka pod nadgarstki do klawiatur
płaskich
Podkładka pod nadgarstki do klawiatur
płaskich i kompaktowych
Podkładka pod nadgarstki do myszy płaskiej/
trackpada
Podkładka pod mysz i nadgarstek do myszy
standardowej
Podkładka pod mysz i nadgarstek do myszy
standardowej
Podkładka pod nadgarstki do myszy płaskiej/
trackpada
Podkładka pod nadgarstki do klawiatur
płaskich i kompaktowych

Kolor

Cena netto

Cena brutto

217,46

267,48

Cena netto

Cena brutto

szary

143,65

176,69

szary

57,86

71,17

szara

135,67

166,87

szara

111,72

137,42

szara

83,79

103,06

szara

57,86

71,17

szara

115,71

142,32

czarna

115,71

142,32

czarna

109,73

134,97

czarna

109,73

134,97
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Nr katalog. Rodzaj

264044 a
265508 a
264783 a
Nr katalog. Kolor

264047 a czarny

Cena netto Cena brutto

273,77

336,74

265712 a
265710 a
265711 a
265713 a

do laptopa 15,6”,
czarny
do laptopa 15,6”,
tytanowy błękit
do laptopa 15,6”,
srebrno-szary
do laptopa 13,3”,
czarny
do laptopa
13,3”,tytanowy
błękit
do laptopa 13,3”,
srebrno-szary
do laptopa 17,3”,
czarny

Cena netto Cena brutto

586,60

721,52

586,60

721,52

586,60

721,52

563,52

693,13

563,52

693,13

563,52

693,13

731,52

899,77

KOSZULKA Z SUWAKIEM LEITZ WOW
praktyczny sposób porządkowania przedmiotów codziennego użytku w torebce, torbie na laptopa, bagażu
podróżnym lub w samochodzie;
wysokiej jakości saszetka z 2 kieszonkami do porządkowania i zabezpieczania rzeczy;
kieszonka z siateczki typu mesh pozwala na podgląd
zawartości, a kieszonka nieprzezroczysta przeznaczona
jest do przechowywania rzeczy poufnych;
mocny, lekko przesuwający się suwak.
Kolor

różowy
niebieski
zielony
czarny
Cena netto
Cena brutto

92

Rozmiar S
14 x 10,5 cm

265874 a
265875 a
265876 a
265877 a
21,74
26,74

Rozmiar M
21 x 8,5 cm

265878 a
265879 a
265880 a
256881 a
23,73
29,19

Rozmiar L
23 x 15 cm

265882 a
265883 a
265884 a
265885 a
25,73
31,65

KOSZULKA PODRÓŻNA LEITZ WOW

KOSMETYCZKA PODRÓŻNA LEITZ WOW

wysokiej jakości saszetka do porządkowania i zabezpieczania niewielkich przedmiotów osobistych;
przezroczysty materiał pozwala na podgląd zawartości;
wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, wodoodpornego i nadającego się do prania materiału EVA;
mocny, lekko przesuwający się suwak.

wysokiej jakości kosmetyczka do przechowywania
kosmetyków w bagażu podręcznym;
poszerzone dno zapewnia dodatkową przestrzeń dla
małych buteleczek z kosmetykami;
wykonana z nietoksycznego, wytrzymałego, wodoodpornego i nadającego się do prania materiału EVA;
przezroczysty materiał pozwala na podgląd zawartości;
mocny, lekko przesuwający się suwak;
wymiary: 24 x 17 x 3 cm.

Kolor

różowy
niebieski
zielony
czarny
Cena netto
Cena brutto

Rozmiar S
14 x 10,5 cm

265898 a
265899 a
265900 a
265901 a
21,74
26,74

Rozmiar M
24 x 17 cm

265894 a
265895 a
265896 a
265897 a
23,73
29,19

Rozmiar L
30 x 23 cm

265890 a
265891 a
265892 a
265893 a
25,73
31,65

Nr katalog.

265886
265887
265888
265889

a
a
a
a

Kolor

różowa
niebieska
zielona
czarna

Cena netto

23,94
23,94
23,94
23,94

Cena brutto

29,45
29,45
29,45
29,45
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■■

■■
■■
■■
Nr katalog. Kolor

■■

264049 a czarny
264788 a tytanowy błękit
264789 a srebrno-szary

■■

■■

Cena netto Cena brutto

1.006,74 1.238,29
1.006,74 1.238,29
1.006,74 1.238,29

■■

■■

■■

■■
Nr katalog. Kolor

■■
Nr katalog. Rodzaj

264043 a
264781 a
264782 a
264048 a
265510 a
264787 a

do laptopa 15,6”,
czarny
do laptopa 15,6”,
tytanowy błękit
do laptopa 15,6”,
srebrno-szary
do laptopa 13,3”,
czarny
do laptopa
13,3”,tytanowy
błękit
do laptopa 13,3”,
srebrno-szary

Cena netto Cena brutto

574,87

707,09

574,87

707,09

574,87

707,09

534,40

657,31

534,40

657,31

534,40

657,31

264045 a czarny
265509 a tytanowy błękit
264784 a srebrno-szary

Cena netto Cena brutto

534,40
534,40
534,40

657,31
657,31
657,31

NOWE
UDOGODNIENIA

Nr katalog. Kolor

Cena netto Cena brutto

Nr katalog. Rodzaj

Cena netto Cena brutto

264435 a czarny

na laptopa 15,6”,
czarny
na laptopa 13,3”,
264433 a
czarny
na tablet 10”,
264050 a
czarny
264434 a

Nr katalog. Kolor

264432 a czarny

Nr katalog. Kolor

264611 a czarny

Cena netto Cena brutto

1.261,61 1.551,78

291,00

357,93

178,21

219,20

162,40

199,75

125,40

154,24

Cena netto Cena brutto

1.067,52 1.313,05
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STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY PODRÓŻNE • TORBY I PLECAKI NA LAPTOPA

A Swiss Company since 1893

2w1
TORBA

+ ROLLER

Torba pilotka Patriot 17”, zestaw 2w1

Torba pilotka Granada 17”

· Wym.: 430 x 410 x 310 mm · Waga: 4,06 kg · Pojemność: 25 l · Kolor: czarny/szary
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560257 a
17"

43 cm

Cena netto
1.059,78

· Wym.: 420 x 350 x 250 mm · Waga: 3,88 kg · Pojemność: 24 l · Kolor: czarny/szary
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Cena brutto
1.303,53

Nr katalog.
561188 a

15.4"

43 cm

2

Plecak na laptopa Gigabyte 15”

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 340 x 450 x 210 mm
· Waga: 1,04 kg · Pojemność: 20 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

15"

38 cm

Cena netto
587,63

Cena brutto
722,78

10"

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 360 x 500 x 250 mm
· Waga: 1,44 kg · Pojemność: 25 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Cena netto
627,09

Cena brutto
771,32

17"

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 360 x 460 x 260 mm
· Waga: 1,6 kg · Pojemność: 26 l· Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

16"

Plecak na laptopa Carbon Apple 17”

43 cm

Plecak na laptopa Synergy 16”

41 cm

2

Nr katalog.
561179 a

25 cm

Nr katalog.
566438 a

Cena brutto
1.042,95

17"

39 cm

Nr katalog.
560254 a

Cena netto
847,93

Cena netto
618,56

Cena brutto
760,83

Plecak na laptopa Legacy 16”

· Oddzielna przegroda na laptopa z potrójną osłoną ochronną · Wym.: 350 x 450 x 250 mm
· Waga: 1,49 kg · Pojemność: 21 l · Kolor: czarny/szary · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560253 a

10"

Cena netto
491,22

Cena brutto
604,20

16"

25 cm

41 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

TRIPLE PROTECT

15"

38 cm

maksymalna
przekątna
laptopa

chowana
rączka
teleskopowa

2

miękkie,
ciche kółka

pasek
na bagaż
podróżny

podręczna
kieszonka
na dokumenty

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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STYL • PRESTIŻ • JAKOŚĆ • BEZPIECZEŃSTWO
SZWAJCARSKIE TORBY NA LAPTOPA

Plecak damski na laptopa i tablet Alexa 16”

· Usztywniona przegroda na laptopa, oraz oddzielna kieszeń na tablet 10” · Elegancki i wytrzymały
materiał zewnętrzny · Wym.: 330 x 430 x 140 mm · Waga: 0,78 kg · Pojemność: 12 l · Klasa
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Kolor: czarny · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560967 a
16"

41 cm

Cena netto
699,97

Cena brutto
860,96

10"

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 320 x 450 x 220 mm
· Waga: 1,17 kg · Pojemność: 21 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

16"

Cena netto
665,39

Cena brutto
818,43

Przekątna laptopa
14”
16”

Cena netto
587,63
622,22

Cena brutto
722,78
765,33

10"

25 cm

Torebka damska MarieSol 14”

· Wym.: 440 x 320 x 110 mm · Waga: 0,38 kg · Pojemność: 20 l · Kolor: czarny
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Cena netto
509,63

Cena brutto
626,84

10"

25 cm

Torebka damska na laptopa Eva 13”

· Wym.: 420 x 350 x 190 mm · Waga: 0,99 kg · Pojemność: 16 l · Kolor: czarny · Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560966 a
40 cm

14"

36 cm

Nr katalog.
561549 a

Torebka damska na laptopa i tablet Ana 15,6”

15.6"

Nr katalog.
561399 a
561177 a
41 cm

Plecak na laptopa Link 16”

41 cm

Plecak na laptopa Reload 14”-16”

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM
– 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

16"

25 cm

Nr katalog.
566271 a

A Swiss Company since 1893

Cena netto
699,97

Cena brutto
860,96

· Wym.: 410 x 300 x 110 mm · Waga: 0,8 kg · Pojemność: 10 l · Powiększana głębokość
(patrz zdjęcie) · Wyjmowane, usztywnione etui na laptopa · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Kolor: czarny · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560968 a

10"

13"

25 cm

33 cm

wzmocniona
i stabilna
podstawa

cyrkulacja
powietrza
na plecach

ramiona
amortyzujące
wstrząsy

Cena netto
544,44

Cena brutto
669,66

10"

25 cm

pasek
na bagaż
podróżny

TRIPLE PROTECT

potrójna
ochrona
laptopa

kieszeń z
organizerem
akcesoriów

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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A Swiss Company since 1893

Torba na laptopa Prospectus 16”

Torba na laptopa Slim Sherpa 16”

· Wym.: 410 x 320 x 60 mm · Waga: 0,62 kg · Pojemność: 10 l · Kolor: czarny · Elegancki i wytrzymały materiał zewnętrzny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
561183 a

Cena netto
250,92

Cena brutto
308,63

Nr katalog.
566062 a

16"

16"

41 cm

41 cm

Torba na laptopa Source 14”-16”

· Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
561181 a
560255 a
14"

36 cm

· Oddzielna usztywniona przegroda z wyściółką na laptopa · Wym.: 420 x 330 x 150 mm
· Waga: 0,92 kg · Pojemność: 15 l · Kolor: czarny · Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI
· Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

16"

41 cm

Przekątna laptopa
14”
16”

Cena netto
388,89
544,44

Cena brutto
478,33
669,66

Cena brutto
521,41

10"

25 cm

Torba na laptopa Legacy 17”

· Wym.: 420 x 320 x 210 mm · Waga: 1,27 kg · Pojemność: 19 l · Kolor: czarny/szary
· Klasa PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
560256 a

10"

Cena netto
423,91

Cena netto
542,45

Cena brutto
667,21

17"

25 cm

43 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

TRIPLE PROTECT

Torba na laptopa Slim Legacy 17”

Torba na laptopa Insight 15,6”

· Wym.: 440 x 340 x 80 mm · Waga: 0,87 kg · Pojemność: 12 l · Kolor: czarny/szary · Klasa
PREMIUM – 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

· Wym.: 410 x 310 x 140 mm · Waga: 1,17 kg · Pojemność: 10 l · Kolor: szary · Klasa PREMIUM
– 3 LATA GWARANCJI · Jednostka sprzedaży: 1 sztuka

Nr katalog.
561184 a

Cena netto
369,07

Cena brutto
453,96

Nr katalog.
561180 a
15.6"

17"

43 cm

40 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

wodoszczelna
i brudoodporna
tkanina

ochrona przed
zarysowaniem
laptopa

kieszeń
z zabezpieczeniem

Cena netto
369,07

10"

25 cm

CHECKPOINT
FRIENDLY

CHECKPOINT
FRIENDLY

łatwy
dostęp
do
zawartości

Szukasz innego wzoru? Zapytaj swojego opiekuna o pełną ofertę produktów marki WENGER.
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Cena brutto
453,96

odpinany
pasek
na ramię

BUSINESS BOARDING PASS
Kabinówka
Legacy HD

Kabinówka
BC Packer

Kabinówka
Zenyt HD

Zapytaj swojego opiekuna handlowego o nowości w ofercie marki WENGER.
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TECZKA NYLONOWA NA LAPTOP 14”
PIERRE
• wykonana z nylonu ze wstawkami ze
skóry;
• sztywna konstrukcja teczki;
• rączki ze skóry;
• komora na laptopa maks. 14” oraz na
dokumenty;
• wewnątrz kieszeń na suwak i przegródki
na telefon i długopisy;
• w komplecie pasek na ramię;
• 2 lata gwarancji.
Nr katalog.

TORBA DAMSKA NA LAPTOPA 14” PIERRE
• damska, nylonowa torebka z elementami z naturalnej skóry;
• eleganckie pikowanie nadaje niepowtarzalnego, modnego charakteru;
• 1 duża przegroda na laptopa 14”;
• kilka mniejszych przegród i kieszonek na akcesoria komputerowe i drobiazgi;
• torebka mieści format A4;
• przymocowane na stałe uszy o długości 30 cm;
• 5 metalowych nitów na dnie torby chroni ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem;
• kolor czarny.
Cena netto

Cena brutto

399,37

491,23

136132 a

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

388,99

478,46

Cena netto

Cena brutto

142,31

175,04

137661 a

TORBA PODRÓŻNA PIERRE
• torba podróżna na jednodniowy wyjazd, wykonana z mocnego płótna canvas ze wstawkami z
naturalnej skóry;
• oddzielna komora na ubrania;
• wewnątrz 2 kieszenie;
• 2 zewnętrzne kieszenie;
• rączki wykonane ze skóry;
• w komplecie pasek;
• 2 lata gwarancji.
Nr katalog.

ETUI NA LAPTOPA 14” PIERRE
• nylonowe etui z elementami z naturalnej skóry;
• eleganckie pikowanie nadaje niepowtarzalnego, modnego charakteru;
• mieści laptop 14”;
• kolor czarny.
Cena netto

Cena brutto

447,78

550,77

136133 a

Nr katalog.

137662 a

SAMOPRZYLEPNA LISTWA NA MONITOR MEMO Z ZAKŁADKAMI
• listwa organizacyjna do monitora;
• umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami;
• wykonana z przezroczystego PVC;
• bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia śladów kleju);
• dwie zakładki na górze i na dole listwy umożliwiają wsunięcie wizytówki lub zwykłej
kartki z notatkami, nawet w formacie A4;
• szczególnie przydatna w przypadku konieczności przepisywania tekstu na komputerze;
• doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych
kartek;
• wymiary 80 x 300 x 1,5 mm.
Nr katalog.

081192 a

98

Cena netto

Cena brutto

27,21

33,47

SAMOPRZYLEPNA LISTWA NA MONITOR MEMO
• listwa organizacyjna do monitora;
• umożliwia przyczepienie kartek samoprzylepnych z notatkami;
• wykonana z przezroczystego PVC;
• bezpieczny pasek kleju do przyczepienia ramki do monitora (nie zostawia śladów kleju);
• doskonały sposób na zachowanie porządku wokół komputera i organizację luźnych
kartek;
• wymiary 80 x 300 x 1,5 mm.
Nr katalog.

081191 a

Cena netto

Cena brutto

23,58

29,00

AKCESORIA KOMPUTEROWE
środki czyszczące

SPRĘŻONE POWIETRZE FELLOWES

PIANKA ANTYSTATYCZNA DO CZYSZCZENIA
OBUDÓW FELLOWES
• nie zawiera alkoholu, przeznaczona do czyszczenia
powierzchni plastikowych i metalowych komputerów
stacjonarnych i przenośnych, urządzeń biurowych i
domowych;
• antystatyczna;
• gęsta piana skutecznie czyści wszelkiego rodzaju zabrudzenia, pozostawia przyjemny zapach;
• objętość: 400 ml.
Nr katalog.

210005 a

Cena netto

Cena brutto

27,96

34,39

• przeznaczone do czyszczenia z kurzu miejsc trudno
dostępnych w klawiaturach, komputerach, aparatach
fotograficznych;
• wydłużona dysza umożliwia precyzyjne skierowanie
strumienia powietrza.
Odwracalne bez HFC 200 ml
• wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu;
• może być używane w każdej pozycji.
Nr katalog.

210585 a

Cena netto

Cena brutto

26,31

32,36

Bez HFC 350 ml
• wolne od gazów HFC i przyjazne dla ozonu;
• może być używane tylko w pozycji pionowej.
Nr katalog.

210586 a

Cena brutto

32,89

40,45

PŁYN DO CZYSZCZENIA EKRANU FELLOWES

210476 a

• płyn czyści szyby skanerów, komputerów PDA, ekrany
monitorów CRC, TFT/LCD i laptopów;
• nie pozostawia smug, posiada właściwości antystatyczne
i jest przebadany dermatologicznie;
• posiada przyjazną środowisku formułę;
• zawartość: 125 ml płyn czyszczący, 20 chłonnych
ściereczek;
• możliwość dokupienia płynu (250ml).
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

29,60

36,41

ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO OBUDÓW FELLOWES

• skutecznie czyści powierzchnie szklane, monitory
komputerowe, ekrany komputerów przenośnych,
szyby skanerów, ekrany notesów PDA i inne szklane
powierzchnie;
• preparat nie zawiera alkoholu;
• nie pozostawia smug i posiada właściwości antystatyczne, które zapobiegają gromadzeniu się kurzu, maksymalnie poprawiając wyrazistość obrazu;
• pojemność: 250 ml.
Nr katalog.

PŁYN I ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA EKRANU
FELLOWES

210579 a

Cena netto

05

Cena netto

Cena brutto

19,73

24,27

• ściereczki przeznaczone do czyszczenia powierzchni
szklanych komputerów typu laptop, notesów PDA, monitorów komputerowych, odbiorników telewizyjnych;
• zapobiegają gromadzeniu się kurzu i ładunków elektrostatycznych;
• pojemnik zawiera 100 szt. nasączonych ściereczek.

• opakowanie zawiera 100 ściereczek do czyszczenia
obudów;
• czyszczą plastikowe, metalowe i laminatowe powierzchnie, włączając klawiatury, drukarki i blaty (nie nadają się
do czyszczenia powierzchni szklanych i monitorów);
• posiadają właściwości antystatyczne, nie zawierają
alkoholu i są przebadane dermatologicznie;
• posiadają przyjazną środowisku formułę i w 100 %
nadają się do ponownego przetworzenia.

Nr katalog.

Nr katalog.

ŚCIERECZKI NASĄCZONE DO CZYSZCZENIA EKRANU
FELLOWES

210002 a

Cena netto

Cena brutto

19,73

24,27

210298 a

Cena netto

Cena brutto

21,38

26,30
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PŁYN CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW YELLOW ONE
• bezpieczna, delikatna formuła płynu do ekranów TFT/LCD,
laptopów, powierzchni szklanych itp;
• atomizer rozpyla delikatną mgiełkę, która równomiernie
osiada na ekranie;
• płyn nie zawiera alkoholu, jest przyjazny dla środowiska;
• w zestawie ściereczka z mikrofibry (40 x 40 cm) GRATIS –
wysokiej jakości mikrofaza o specjalnej drobnej strukturze
tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną pielęgnację
ekranu;
• daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim
osiadaniem kurzu;
• przyjemny zapach płynu;
• pojemność 250 ml.
Nr katalog.

SPRAY CZYSZCZĄCY – PRODUKT TYPU
SPRĘŻONE POWIETRZE YELLOW ONE
• sprężone powietrze umożliwia usunięcie kurzu i
zanieczyszczeń;
• służy do czyszczenia klawiatur, drukarek, kieszeni
CD/DVD, kopiarek itp.;
• w zestawie rurka przedłużająca;
• konstrukcja puszki i poziom ciśnienia spełniają
obowiązujące normy bezpieczeństwa;
• pojemność 400 ml.
Cena netto

Cena brutto

33,73

41,49

020348 a

Nr katalog.

020347 a

Cena netto

Cena brutto

24,59

30,25

Cena netto

Cena brutto

25,86

31,81

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO EKRANÓW YELLOW ONE
• nasączone chusteczki do ekranów TFT/LCD, laptopów,
ekranów płaskich, powierzchni szklanych itp.;
• płyn jest niepalny, nie zawiera alkoholu;
• miękkie w dotyku, nie pozostawiają smug;
• delikatne i bezpieczne dla ekranu, nie powodują mikrozarysowań;
• usuwają gruntownie kurz i brud;
• mają efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim osiadaniem kurzu;
• posiadają plombę chroniącą przed wysychaniem, nie żółkną;
• wyprodukowane na bazie papieru – nie zawierają polipropylenu;
• rozmiar 16 x 12,9 cm;
• opak. 100 szt.
Nr katalog.

ŻEL CZYSZCZĄCY DO EKRANÓW YELLOW ONE
• wyjątkowa konsystencja żelu, który jest bardziej wydajny
niż tradycyjny płyn czyszczący i nie ścieka z czyszczonych
powierzchni;
• przeznaczony do ekranów TFT/LCD oraz plazmowych, laptopów, skanerów, powierzchni szklanych itp.;
• nie zawiera alkoholu, nie pozostawia smug;
• daje efekt antystatyczny, chroniący przed ponownym szybkim
osiadaniem kurzu;
• pojemność 200 ml;
• w zestawie ściereczka z mikrofibry (20 x 20 cm) GRATIS –
wysokiej jakości mikrofaza o specjalnej drobnej strukturze
tkaniny, zapewniająca szybką i efektywną pielęgnację ekranu.
Cena netto

Cena brutto

22,02

27,08

020346 a

Nr katalog.

020349 a

SPRAY DO CZYSZCZENIA EKRANÓW HERLITZ
• specjalny spray do czyszczenia ekranów TFT/LCD,
telefonów komórkowych, konsoli do gier i wszelkiego
rodzaju powierzchni szklanych, takich jak lustra, okna
lub soczewki
• pojemność 250 ml.
Nr katalog.

061425 a

100

Cena netto

Cena brutto

17,26

21,23

SPRAY DO CZYSZCZENIA UNIWERSALNY HERLITZ

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE UNIWERSALNE HERLITZ

• specjalny spray do czyszczenia różnych powierzchni:
plastiku, drewna, skóry itp.;
• pojemność 250 ml.

• specjalne chusteczki czyszczące do różnych powierzchni:
plastiku, drewna, skóry itp.;
• opakowanie 100 szt.

Nr katalog.

Nr katalog.

061427 a

Cena netto

Cena brutto

17,62

21,67

061428 a

Cena netto

Cena brutto

34,18

42,04
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ŚCIERECZKI NAWILŻONE DO
PLASTIKU DURABLE
• SUPERCLEAN box – nasączone chusteczki do czyszczenia
powierzchni z tworzyw sztucznych
i metalu (komputery, drukarki,
aparaty telefoniczne);
• produkt nie zawiera alkoholu;
• antystatyczny;
• pojemnik zawiera 100 chusteczek.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE DO
EKRANÓW HERLITZ
• specjalne chusteczki czyszczące
do ekranów TFT/LCD, telefonów
komórkowych, konsoli do gier i
wszelkiego rodzaju powierzchni
szklanych, takich jak lustra,
okna lub soczewki;
• opakowanie 100 szt.
Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

33,89

41,68

061430 a

Nr katalog.

PŁYN DO CZYSZCZENIA
PLASTIKU DURABLE

Cena netto

Cena brutto

23,12

28,44

160168 a

Cena brutto

19,82

24,38

PŁYN DO CZYSZCZENIA EKRANU
DURABLE

• SUPERCLEAN – środek do czyszczenia powierzchni zewnętrznych
np. komputer drukarka, aparat
telefoniczny;
• butelka 250 ml.
Nr katalog.

Cena netto

160142 a

ŚCIERECZKI NAWILŻONE DO
EKRANU DURABLE
• SCREENCLEAN box – nasączone chusteczki do czyszczenia
monitorów i wszystkich szklanych
powierzchni;
• pojemnik zawiera 100 chusteczek.
Nr katalog.

160143 a

Cena netto

Cena brutto

19,82

24,38

SPRĘŻONE POWIETRZE
DURABLE

• SCREENCLEAN – środek do czyszczenia monitorów i wszystkich
szklanych powierzchni;
• butelka 250 ml.

• POWERCLEAN – sprężone
powietrze do trudno dostępnych
szczelin w klawiaturze komputera lub innych urządzeniach
elektronicznych;
• pojemność 400 ml.

Nr katalog.

Nr katalog.

Cena netto

Cena brutto

23,12

28,44

160169 a

160170 a

Cena netto

Cena brutto

39,63

48,74

ŚCIERECZKI DO CZYSZCZENIA
EKRANÓW SCREENCLEAN DUO
DURABLE
• ściereczki nasączone i suche do
czyszczenia monitorów;
• czyszczą delikatnie i nie pozostawiają
smug na monitorach laptopów, telewizorów a także na powierzchniach
szklanych kopiarek i skanerów;
• nie zawierają alkoholu;
• posiadają właściwości antystatyczne;
• opakowanie zawiera 10 suchych i 10
nasączonych chusteczek.
Nr katalog.

160723 a

PŁYN DO USUWANIA ETYKIET DURABLE
• do efektywnego usuwania naklejek z papieru;
• łatwy w użyciu, nie pozostawia resztek;
• w komplecie pędzelek do aplikacji;
• pojemność 200 ml.
Cena netto

Cena brutto

19,82

24,38

Nr katalog.

160711 a

Cena netto

Cena brutto

50,87

62,57
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