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AKCESORIA KOMPUTEROWE

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

OPAKOWANIE ZBIORCZE
– opisuje jak pakowane są produkty

NOWOŚĆ  
– produkty niedawno wprowadzone  
na rynek 

PRODUKT  
EKOLOGICZNY     
– produkty wytworzone  ze szczególną 
dbałością o ekologię 

NAJLEPSZA RELACJA JAKOŚCI DO 
CENY  
– wskazuje produkty, których zakup  
wydaje się być wyjątkowo korzystny

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE  
(w odniesieniu gł. do urządzeń) to pro-
dukty, które są sprowadzane specjalnie 
na zamówienie, a  czas realizacji zamó-
wienia może przekroczyć 72 godziny

A



AKCESORIA KOMPUTEROWE
www.globalbiuro.com

6

A płyty CD

Płyty D D-RW  D D RW Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
DVD-RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SLIM CASE 1 SZT 1013 Nowość
DVD-RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SLIM CASE 10 SZT. 1012 Nowość
DVD-RW ESPERANZA 4,7GB X4 - CAKE BOX 10 SZT. 1011 Nowość
DVD-RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SZPINDEL 100 SZT. 1010 Nowość
DVD+RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SZPINDEL 100 SZT. 1021 Nowość
DVD+RW ESPERANZA 4,7GB X4 - CAKE BOX 10 SZT. 1022 Nowość
DVD+RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SLIM CASE 10 SZT. 1023 Nowość
DVD+RW ESPERANZA 4,7GB X4 - SLIM CASE 1 SZT. 1024 Nowość

 �Dzięki najnowszym technologiom produkcji, nasze zapisywalne nośniki DVD odznaczają się 
najwyższą jakością i kompatybilnością na rynku. 
 �Oznacza to, iż nie odbiegają od norm zwykłych płyt DVD i bez problemów dają się odczytywać 
w każdego rodzaju odtwarzaczach.

Płyty D D-R  D D R Titanium

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - SZPINDEL 100 SZT. 1068 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 50 SZT. 1069 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 25 SZT. 1070 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 10 SZT. 1071 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - SOFT PACK 10 SZT. 1219 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - SLIM CASE 10 SZT. 1072 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - SLIM CASE 1 SZT. 1073 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - KOPERTA 1 SZT. 1074 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - SZPINDEL 100 SZT. 1075 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 50 SZT. 1076 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 25 SZT. 1077 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - CAKE BOX 10 SZT. 1078 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - SOFT PACK 10 SZT. 1220 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - SLIM CASE 10 SZT. 1079 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - SLIM CASE 1 SZT. 1080 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - KOPERTA 1 SZT. 1081 Nowość
DVD-R TITANUM 4,7GB X8 - SOFT PACK 10 SZT. 1219 Nowość
DVD+R TITANUM 4,7GB X8 - SOFT PACK 10 SZT. 1220 Nowość

 �Dzięki najnowszym technologiom produkcji, nasze zapisywalne nośniki DVD odznaczają się 
najwyższą jakością i kompatybilnością na rynku. 
 �Oznacza to, iż nie odbiegają od norm zwykłych płyt DVD i bez problemów dają się odczytywać 
w każdego rodzaju odtwarzaczach.

Płyty D D-R  D D R Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - SZPINDEL 100 SZT. 1106 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - SZPINDEL 100 SZT. 1107 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 50 SZT. 1109 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 25 SZT. 1110 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 10 SZT. 1111 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - SLIM CASE 10 SZT. 1112 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - SLIM CASE 1 SZT. 1113 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 - KOPERTA 1 SZT. 1114 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 50 SZT. 1115 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 25 SZT. 1116 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - CAKE BOX 10 SZT. 1117 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - SLIM CASE 10 SZT. 1118 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - SLIM CASE 1 SZT. 1119 Nowość
DVD+R ESPERANZA 4,7GB X16 - KOPERTA 1 SZT. 1120 Nowość
DVD+R ESPERANZA 8,5GB X8 DL - CAKE BOX 10 SZT. 1245 Nowość
DVD+R ESPERANZA 8,5GB X8 DL - SLIM CASE 1 SZT. 1246 Nowość

 �Dzięki najnowszym technologiom produkcji, nasze zapisywalne nośniki DVD odznaczają się 
najwyższą jakością i kompatybilnością na rynku. 
 �Oznacza to, iż nie odbiegają od norm zwykłych płyt DVD i bez problemów dają się odczytywać 
w każdego rodzaju odtwarzaczach.
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AKCESORIA KOMPUTEROWE Apłyty DVD

Płyty D D-R  D D R Extreme

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 50 SZT. 1164 Nowość
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 25 SZT. 1165 Nowość
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 10 SZT. 1166 Nowość
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - SLIM CASE 10 SZT. 1167 Nowość
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - SLIM CASE 1 SZT. 1168 Nowość
DVD-R EXTREME 4,7GB X16 - KOPERTA 1 SZT. 1169 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 50 SZT. 1170 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 25 SZT. 1171 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - CAKE BOX 10 SZT. 1172 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - SLIM CASE 10 SZT. 1173 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - SLIM CASE 1 SZT. 1174 Nowość
DVD+R EXTREME 4,7GB X16 - KOPERTA 1 SZT. 1175 Nowość
DVD+R EXTREME 8,5GB X8 DL - CAKE BOX 10 SZT. 1276 Nowość
DVD+R EXTREME 8,5GB X8 DL - SLIM CASE 10 SZT 1277 Nowość
DVD+R EXTREME 8,5GB X8 DL - SLIM CASE 1 SZT 1278 Nowość

 �Dzięki najnowszym technologiom produkcji, nasze zapisywalne nośniki DVD odznaczają się 
najwyższą jakością i kompatybilnością na rynku. 
 �Oznacza to, iż nie odbiegają od norm zwykłych płyt DVD i bez problemów dają się odczytywać 
w każdego rodzaju odtwarzaczach.

Płyty do nadruku atramentowego 
Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 PRINTABLE - CAKE BOX 10 1302 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 PRINTABLE - SLIM CASE 10 1303 Nowość
DVD-R ESPERANZA 4,7GB X16 PRINTABLE - SLIM CASE 1 1304 Nowość
CD-R ESPERANZA PRINTABLE - CAKE BOX 10 2179 Nowość
CD-R ESPERANZA PRINTABLE - SLIM CASE 10 2180 Nowość
CD-R ESPERANZA PRINTABLE - SLIM CASE 1 2181 Nowość

 �Płyta Esperanza Printalbe jest specjalnie przystosowana do nadruków w drukarkach atra-
mentowych. 
 �Jest idealnym narzędziem przy tworzeniu płyt, na których chcemy umieścić własny projekt 
graficzny. 
 �Można ją wykorzystać np. w przypadku wypalania niewielkich ilości prezentacji multimedial-
nych lub demo z własną muzyką.

Płyty CD-R Extreme

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
CD-R EXTREME - SOFT PACK 10 SZT. 2033 Nowość
CD-R EXTREME - CAKE BOX 50 SZT. 2034 Nowość
CD-R EXTREME - CAKE BOX 25 SZT. 2035 Nowość
CD-R EXTREME - CAKE BOX 10 SZT. 2036 Nowość
CD-R EXTREME - KOPERTA 10 SZT. 2037 Nowość
CD-R EXTREME - SLIM CASE 10 SZT. 2038 Nowość
CD-R EXTREME - SLIM CASE 1 SZT. 2039 Nowość

 �Płyty Extreme są obecnie jednymi z najpopularniejszych płyt CD-R w Polsce używanymi do 
archiwizacji danych oraz audio. 
 �Swoją popularność zawdzięczają między innymi doskonałemu wskaźnikowi jakości do ceny 
oraz dostępności w bardzo szerokiej palecie opakowań. 
 �Tak samo jak wszystkie inne płyty w naszej ofercie pokryte są specjalną warstwą z domieszką 
ceramu, która zabezpiecza nośnik przed utlenianiem i zarysowaniami.

Płyty CD-R IN L Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
CD-R Esperanza Vinyl - szpindel 100 szt. 2093 Nowość
CD-R Esperanza Vinyl - slim case 10 szt. 2094 Nowość
CD-R Esperanza Vinyl - cake box 10 szt. 2096 Nowość
CD-R Esperanza Vinyl - slim case 1 szt. 2122 Nowość

 �Płyta Esperanza CD-R  700MB Vinyl jest wyznacznikiem w dziedzinie najwyższej jakości  
i niebywałej trwałości. 
 �Płyty z serii Vinyl zawierają w sobie specjalną, czarną warstwę ochronną, która zabezpiecza je 
przed uszkodzeniami i przedłuża żywotność płyty. 
 �Dodatkowo płyta posiada unikalny nadruk przypominający płytę winylową.
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A płyty dvd  

Płyty BLU-RA  
Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
BD-R ESPERANZA 25GB X4 - CAKE BOX 10 SZT. BDR0015 Nowość
BD-R ESPERANZA 25GB X4 - SLIM CASE 1 SZT. BDR0016 Nowość

 �Dyski BLU-RAY oferują ponad pięciokrotną pojemność w stosunku do DVD, dzięki czemu są 
przeznaczone do sporządzania wysokiej jakości kopii zapasowych oryginalnych filmów HD 
i gier do konsol.
 �Płyty BD-R mogą również być używane w nagrywarkach BD-R do archiwizacji wszelkiego 
rodzaju danych (muzyka, filmy, dokumenty, zdjęcia, etc.).

 �CD-R - dysk o pojemności 700 MB 
umożliwia nagrywanie danych.
 �Nadzwyczajna odporność na działanie 
promieni UV.
 �Możliwość opisywania za pomocą 
markerów do dysków CD/DVD.
 �Powierzchnia Extra Protection: za-
pewnia dodatkową ochronę delikatnej 
etykiety dysku.
 �Powierzchnia Crystal: krystaliczna 
warstwa zapewnia bardzo twarde 
pokrycie dysku.
 �Powierzchnia Printable: biała warstwa umożliwiająca nadruk na płycie.
 �Powierzchnia AZO: czas archiwizacji do 100 lat.
 �Powierzchnia RW: umożliwiająca wielokrotne nagrywanie.
 �Colours: kolorowa powierzchnia płyty.
 �Pojemność: 700MB.
 �Prędkość: 52x.
 �Opakowanie slim case: 10 sztuk, jewel case:  
10 sztuk, cake box: 10 sztuk, 25 sztuk, 50 sztuk, 
100 sztuk. 

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Rodzaj 
opak. Cena

CD-R Verbatim 52x 700MB Extra Protection 43437 A01008F 10 cake box
CD-R Verbatim 52x 700MB Extra Protection 43415 A01009F 10 slim case
CD-R Verbatim 52x 700MB Extra Protection 43432 A01010F 25 cake box
CD-R Verbatim 52x 700MB Extra Protection 43411 A01011F 100 cake box
CD-R Verbatim 52x 700MB Crystal AZO 43327 A01012F 10 jewel case
CD-R Verbatim 52x 700MB Crystal AZO 43343 A01013F 50 cake box
Verbatim CD-R 52x 700MB 10p slim case AZO 
Colours 43308 A01001G 10 slim case

Verbatim CD-R 52x 700MB 20p slim case AZO Case 
Wide Inkjet Printable 43424 A01002G 20 slim case

Verbatim CD-R 52x 700MB 25p cake box AZO 
Crystal 43352 A01003G 25 cake box

Verbatim CD-R 52x 700MB 25p cake box AZO Wide 
Inkjet Printable 43439 A01004G 25 cake box

Płyty CD-R erbatim

Płyty D D R 
erbatim

 �DVD+R - dysk o pojemności 4,7 GB umożli-
wia nagrywanie danych.
 �Możliwość opisywania za pomocą markerów 
do dysków CD/DVD.
 �Warstwa nagrywania AZO.
 �Nadzwyczaj długi czas archiwizacji.
 �Powierzchnia Matt Silver: srebrna, matowa 
warstwa.
 �Powierzchnia Printable: biała warstwa 
umożliwiająca nadruk na płycie.
 �Double/Dual Layer :  dysk dwustronny 
umożliwiający nagrywanie o pojemności do 
8,5 GB na jednej stronie.
 �Pojemność: 4.7GB lub 8,5GB x2.
 �Prędkość: 16x lub 8x8x.
 �Opakowanie cake box: 10 sztuk, 25 sztuk, 50 sztuk, 
100 sztuk.

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Rodzaj 
opak. Cena

DVD+R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43550 A01016F 50 cake box
DVD+R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43498 A01017F 10 cake box
DVD+R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43551 A01018F 100 cake box
DVD+R Verbatim 8x8x8,5GB Double Layer Matt 
Silver 43666 A01020F 10 cake box

Verbatim DVD+R 16x 4,7GB 25p cake box Matt 
Silver AZO 43500 A01009G 25 cake box

Verbatim DVD+R 8x 8,5GB DL 25p cake box AZO, 
Inkjet Printable-No ID 43667 A01010G 25 cake box

Płyty D D R 
erbatim
 �DVD+R - dysk o pojemności 4,7 GB umożli-
wia nagrywanie danych.
 �Możliwość opisywania za pomocą markerów 
do dysków CD/DVD.
 �Warstwa nagrywania AZO.
 �Nadzwyczaj długi czas archiwizacji.
 �Powierzchnia Matt Silver: srebrna, matowa 
warstwa.
 �Powierzchnia Printable: biała warstwa 
umożliwiająca nadruk na płycie.
 �Double/Dual Layer :  dysk dwustronny 
umożliwiający nagrywanie o pojemności do 
8,5 GB na jednej stronie.
 �Pojemność: 4.7GB lub 8,5GB x2.
 �Prędkość: 16x lub 8x8x.
 �Opakowanie cake box: 10 sztuk, 25 sztuk, 50 sztuk, 
100 sztuk.

Nazwa produktu Symbol 
prod. Kod GB Opak. 

zb.
Rodzaj 
opak. Cena

Verbatim DVD-R 16x 4,7GB 10p slim case 10 Pack 
Branded Jewel Case AZO 43521 A01008G cake box

DVD-R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43548 A01021F 50 cake box
DVD-R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43523 A01022F 10 cake box
DVD-R Verbatim 16x 4,7GB Matt Silver AZO 43549 A01023F 100 cake box
Verbatim DVD-R 16x 4,7GB 25p cake box AZO, 
matte silver 43522 A01012G 25 cake box

DVD-R Verbatim 16x 4,7GB Wide Inkjet Printable 
AZO 43538 A01024F 25 cake box

DVD-R Verbatim 16x 4,7GB Wide Inkjet Printable 
AZO 43533 A01025F 50 cake box
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AKCESORIA KOMPUTEROWE Apamięć  masowa | pamięć  masowa

Pendrive Kingston

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kingston pamięć USB 8GB DT SE9 USB 2.0 DTSE9H/8GB A01002H
Kingston pamięć USB 8GB DT G4 USB 3.0 DTIG4/8GB A01003H
Kingston pamięć USB 8GB DT G3 USB 3.0 DT100G3/8GB A01004H
Kingston pamięć USB 8GB DT G2 USB 2.0 DT101G2/8GB A01005H
Kingston pamięć USB 64GB MIKRO/USB 3.0 DTDUO3/64GB A01006H
Kingston pamięć USB 64GB DT SE9 USB 2.0 DTSE9H/64GB A01007H
Kingston pamięć USB 32GB MIKRO/USB 3.0 DTDUO3/32GB A01008H
Kingston pamięć USB 32GB DT G4 USB 3.0 DTIG4/32GB A01009H
Kingston pamięć USB 32GB DT G3 USB 3.0 DT100G3/32GB A01010H
Kingston pamięć USB 16GB MIKRO/USB 3.0 DTDUO3/16GB A01011H
Kingston pamięć USB 16GB DT SE9 USB 2.0 DTSE9H/16GB A01012H
Kingston pamięć USB 16GB DT G4 USB 3.0 DTIG4/16GB A01013H
Kingston pamięć USB 16GB DT G3 USB 3.0 DT100G3/16GB A01014H

 �Pamięci flash DataTraveler oferują różne pojemności (od 8 do 64 GB) i różnorodne funkcje. 
 �Przechowywanie i przesyłanie plików, zdjęć, nagrań muzycznych oraz klipów wideo przy 
użyciu pamięci Kingston jest proste i niezawodne. 
 �Różne rozmiary i formy (z nasadką lub bez niej, rozsuwana lub przesuwana) ułatwiają 
korzystanie z pamięci USB.

Karty pamięci Kingston

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Cena
Kingston karta pamięci SD4 16GB SD4/16GB A01015H
Kingston karta pamięci micro SDHC 8GB SDC4/8GB A01016H
Kingston karta pamięci micro SDHC 16GB SDC10G2/16GB A01017H
Kingston karta pamięci micro SDHC 32GB SDC10G2/32GB A01018H
Kingston karta pamięci micro SDHC 64GB MBLY10G2/64GB A01019H

 �Karty SD gwarantują doskonałą szybkość, dużą pojemność i  niezawodność produktów firmy 
Kingston w codziennym użytkowaniu, a także podczas profesjonalnego fotografowania lub 
filmowania, a karta micro to doskonała pamięć masowa do przechowywania zdjęć i filmów 
przeznaczona do telefonów, tabletów, urządzeń PDA i nie tylko. 

ESPERANZA czytnik kart ALL IN ONE USB
 �Uniwersalny, zewnętrzny czytnik kart pamięci kształtem przypominającym pen drive  
o niewielkich rozmiarach. 
 �Umożliwia wczytywanie danych i zdjęć do komputerów stacjonarnych i notebooków. 
 �Współpracuje z większością popularnych kart pamięci (SDHC/SD/MMC/RS-MMC/MiniSD 
(adapter)/MicroSD (adapter)/TF (adapter)/MS/MS DUO/ MS PRO DUO/SIM Card). 
 �Nie wymaga sterowników. Lekki i wygodny w przenoszeniu.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza czytnik kart all in one usb EA118 Nowość 100

ESPERANZA USB 2.0 HUB 4 porty

 �4 PORTOWY HUB USB 2.0.
 � Idealny dla użytkowników notebooków i komputerów stacjonarnych.
 �Transfer danych do 480MB/s (USB 2.0).
 �Zasilanie 5V, 500mA.
 �Współpracuje z systemami: Windows 98/2000/ME/NT/XP/VISTA/Windows 7/Unix/MAC OS 
8.6 lub wyższy.
 �Wymaga złącza USB 2.0.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Esperanza usb 2.0 hub 4 porty EA126 Nowość 100
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A torby na laptopa

Torba na notebooka 
15,6  Manhattan

 �Elegancka torba na laptop o wielkości 15.6” lub mniejszy (regulowana wielkość komory 
laptopa za pomocą przesuwnej listwy z mocowaniem na rzepach umożliwia dopasowanie 
do wymiarów większości notebooków). 
 �Torba wykonana jest z wysokiej jakości materiału. 
 �Ścianki boczne są wzmocnione listwą metalową, a od wewnątrz wyłożone miękką warstwą 
pianki skutecznie chroniącej notebook przed uderzeniami i zarysowaniami. 
 �Z przodu posiada funkcjonalną kieszeń na dokumenty. 
 �Komora notebooka z każdej strony jest wyłożona miękkimi materiałami. 
 �Wewnątrz znajduje się kieszeń na podręczne dokumenty oraz pasek dodatkowo przytrzymu-
jący notebook. 
 �Metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego gwarantują dużą wytrzymałość i 
niezawodność. 
 �Regulowany pasek na ramię mocowany jest za pomocą bardzo łatwych w użyciu, meta-
lowych karabinków, a w swojej środkowej części posiada gumową nakładkę zwiększającą 
komfort noszenia.
 �Wymiary komory laptopa: 39x29x4,6cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Torba na notebooka 15,6" Manhattan ET102 Nowość 20

Torba na notebooka 
15,6  Classic

 �Elegancka torba na laptop o wielkości 15.6” lub mniejszy (regulowana wielkość komory 
laptopa za pomocą przesuwnej listwy z mocowaniem na rzepach umożliwia dopasowanie 
do wymiarów większości notebooków). 
 �Torba wykonana jest z wysokiej jakości materiału. 
 �Ścianki boczne są wzmocnione listwą metalową, a od wewnątrz wyłożone miękką warstwą 
pianki skutecznie chroniącej notebook przed uderzeniami i zarysowaniami. 
 �Z przodu posiada funkcjonalną kieszeń na dokumenty. 
 �Komora notebooka z każdej strony jest wyłożona miękkimi materiałami. 
 �Wewnątrz znajduje się kieszeń na podręczne dokumenty oraz pasek dodatkowo przytrzymu-
jący notebook. 
 �Metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego gwarantują dużą wytrzymałość i 
niezawodność. 
 �Regulowany pasek na ramię mocowany jest za pomocą bardzo łatwych w użyciu, meta-
lowych karabinków, a w swojej środkowej części posiada gumową nakładkę zwiększającą 
komfort noszenia.
 �Wymiary komory laptopa: 39x29x4,6cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Torba na notebooka 15,6" Classic ET101 Nowość 20

Torba na notebooka 
10  Firenze

 �Elegancka, młodzieżowa, bardzo lekka torba na laptop o wielkości do 10”. 
 �Wykonana jest z wysokiej jakości materiału. 
 �Ścianki boczne są od wewnątrz wyłożone miękką warstwą pianki skutecznie chroniącej 
notebook przed uderzeniami i zarysowaniami. 
 �Z przodu posiada funkcjonalną kieszeń na dokumenty. 
 �Komora notebooka z każdej strony jest wyłożona miękkimi materiałami. 
 �Metalowe zawiasy paska naramiennego gwarantują dużą wytrzymałość i niezawodność. 
 �Regulowany pasek na ramię mocowany jest za pomocą bardzo łatwych w użyciu, 
metalowych karabinków, a w swojej środkowej części posiada niezwykle miękką nakładkę 
zwiększającą komfort noszenia.
 �Wymiary zewnętrzne: 31.5x23x5cm
 �  Wymiary komory notebooka: 26.8x17x4.5cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Torba na notebooka 10" Firenze ET108 Nowość 40

Torba na aparat 
i akcesoria

 �Duża torba na aparat i akcesoria fotograficzne. 
 �Posiada dwie przednie kieszenie na drobne akcesoria. 
 �Po obu stronach umieszczono dwie kieszenie zamykane na zamek. 
 �Główna komora została wyłożona z każdej strony miękkim materiałem tłumiącym 
uderzenia. 
 �Posiada również dwie miękkie, regulowane przegrody wewnętrzne, które w łatwy sposób 
pozwalają na dopasowanie rozmiarów komory do przenoszonego aparatu i akcesoriów. 
 �Klapa komory głównej, zamykana na zatrzask, przykrywa również przednie kieszenie 
zapewniając lepszą ochronę przenoszonych w nich akcesoriów. 
 �Klapa na górnej części posiada trwałą rączkę do przenoszenia torby oraz uchwyty do 
zamocowania statywu. 
 �W komplecie regulowanej długości pasek na ramię przypinany do torby plastikowymi 
karabinkami.Wymiary wewnętrzne: 25x11,5x15,5cm

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Torba na aparat i akcesoria Et159 ET159 Nowość 10
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Torba na notebook 
15.6  Torino  �Elegancka torba na laptop o wielkości 15.6” lub mniejszy. 

 �Torba wykonana jest z wysokiej jakości materiału.  
 �Ścianki boczne są od wewnątrz wyłożone miękką warstwą pianki skutecznie chroniącej 
notebook przed uderzeniami i zarysowaniami. 
 �Z tyłu i z przodu posiada funkcjonalną, zamykaną na zamek kieszeń na dokumenty. Komora 
notebooka z każdej strony jest wyłożona miękkimi materiałami i zamykana na pasek z 
rzepem. 
 �Metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego gwarantują dużą wytrzymałość  i 
niezawodność. 
 �Regulowany pasek na ramię mocowany jest za pomocą bardzo łatwych w użyciu, meta-
lowych karabinków, a w swojej środkowej części posiada nakładkę zwiększającą komfort 
noszenia.
 �Wymiary komory laptopa: 33x26x4cm
 �Wymiary torby: 40x32x5

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Torba na notebook 15.6" Torino czarna ET184K Nowość 20
Torba na notebook 15.6" Torino czerwona ET184R Nowość 20
Torba na notebook 15.6" Torino oliwka ET184L Nowość 20
Torba na notebook 15.6" Torino fiolet ET184V Nowość 20

Mysz bezprzewodowa 
optyczna Saturn

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Mysz bezprzewodowa optyczna Saturn czarna EM120K Nowość 40
Mysz bezprzewodowa optyczna Saturn biała EM120W Nowość 40

 �Nowoczesna, płaska, bardzo wygodna w uzyciu bezprzewodowa myszka optyczna przezna-
czona do komputerów stacjonarnych i notebooków.
 �Pracuje w technologii 2.4GHz - zasięg pracy aż do 10m.
 �Zmienna rozdzielczość pracy dostosowuje czułość myszki do obsługiwanych aplikacji 
użytkowych czy gier.
 �Posiada funkcjonalny, łatwy w transporcie i oszczędzający miejsce, a także trudny do 
przypadkowego uszkodzenia odbiornik NANO.
 �Cicha rolka przewijania oraz specjalna powłoka gumowa na elementach stykających się 
z dłonią zapewniają niezwykle wysoki komfort pracy i sprawiają, że myszka jest miła w 
dotyku.
 �Dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie leży w dłoni, nie powoduje zmęczenia 
w czasie pracy.

Esperanza mysz bezprz. 2.4ghz 
z kablem do ładowania usb 
charger

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
esperanza mysz bezprz. 2.4ghz z kablem do ład. usb 
charger zielon EM121G Nowość 20

esperanza mysz bezprz. 2.4ghz z kablem do ład. usb 
charger czarna EM121K Nowość 20

 �Nowoczesna, bardzo wygodna, bezprzewodowa myszka optyczna przeznaczona do kompu-
terów stacjonarnych i notebooków.
 �Pracuje w technologii 2.4GHz - zasięg pracy aż do 10m.
 �Zmienna rozdzielczość pracy dostosowuje czułość myszki do obsługiwanych aplikacji 
użytkowych czy gier.
 �Posiada funkcjonalny, łatwy w transporcie i oszczędzający miejsce, a także trudny do 
przypadkowego uszkodzenia odbiornik NANO.
 �Cicha rolka przewijania oraz specjalna powłoka gumowa na elementach stykających się 
z dłonią zapewniają niezwykle wysoki komfort pracy i sprawiają, że myszka jest miła w 
dotyku.
 �Dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie leży w dłoni, nie powoduje zmęczenia 
w czasie pracy.
 �Mysz posiada kabel USB do ładowania/zasilania, umożliwiający ładowanie akumulatorka 
zasilającego mysz bez przerywania jej pracy.
 �W przypadku braku akumulatora lub baterii po podłączeniu myszki kabelkiem ładowania do 
portu USB komputera, nastąpi zasilanie urządzenia wskazującego z komputera.
 �UWAGA: Ładowanie możliwe tylko w przypadku zastosowania akumulatorka jako źródła 
zasilania urządzenia wskazującego. Nie wolno ładować zwyklej baterii!

Mysz z podkładką 
żelową

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Mysz z podkładką żelową niebieska EM125B Nowość 20
Mysz z podkładką żelową szara EM125E Nowość 20
Mysz z podkładką żelową zielona EM125G Nowość 20
Mysz z podkładką żelową czarna EM125K Nowość 20
Mysz z podkładką żelową czerwona EM125R Nowość 20

 �Nowoczesna, niewielkich rozmiarów, przewodowa mysz optyczna w komplecie z dobraną 
kolorystycznie podkładką żelową.
 �Mysz współpracuje zarówno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi.
 �Dzięki ergonomicznemu kształtowi urządzenie idealnie leży w dłoni i nie powoduje 
zmęczenia w czasie pracy.
 �Podkładka żelowa przeznaczona do pracy zarówno z myszkami optycznymi jak i laserowymi.
 �Zapewnia wysoką precyzję ruchu myszki.
 �Podpórka pod nadgarstek dopasowuje się do kształtu dłoni - pomaga utrzymać dłoń w 
prawidłowej pozycji.
 �Zapobiega odczuwaniu zmęczenia nadgarstka podczas pracy.
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Mysz bezprzewodowa 
Esperanza Uranus

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Mysz bezprz. Esperanza Uranus biało/szara EM126EW Nowość 80
Mysz bezprz. Esperanza Uranus czarno/szara EM126EK Nowość 80
Mysz bezprz. Esperanza Uranus niebiesko/biał EM126WB Nowość 80
Mysz bezprz. Esperanza Uranus zielono/biała EM126WG Nowość 80
Mysz bezprz. Esperanza Uranus czerwono/biała EM126WR Nowość 80

 �Nowoczesna, bezprzewodowa myszka optyczna, przeznaczona do notebooków oraz 
komputerów stacjonarnych.
 �Pracuje w technologii 2.4GHz - zasięg pracy aż do 10m.
 �Zmienna rozdzielczość pracy dostosowuje czułość myszki do obsługiwanych aplikacji 
użytkowych czy gier.
 �Posiada funkcjonalny, łatwy w transporcie i oszczędzający miejsce, a także trudny do 
przypadkowego uszkodzenia odbiornik NANO.
 �Cicha rolka przewijania oraz wysokiej jakości tworzywo, z którego wykonane zostało 
urządzenie, zapewniają wysoki komfort pracy.
 �Dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie leży w dłoni, nie powoduje zmęczenia 
w czasie pracy.

Mysz optyczna  
przewodowa 3D Camille

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Mysz optyczna przewodowa 3D Camille Extreme 
NIEBIESKA XM102B Nowość 100

Mysz optyczna przewodowa 3D Camille Extreme 
ZIELONA XM102G Nowość 100

Mysz optyczna przewodowa 3D Camille Extreme 
CZARNA XM102K Nowość 100

Mysz optyczna przewodowa 3D Camille Extreme 
CZERWONA XM102R Nowość 100

Mysz optyczna przewodowa 3D Camille Extreme 
BIAŁA XM102W Nowość 100

 �Przewodowa myszka optyczna 3D do komputerów stacjonarnych i notebooków.
 �Ergonomiczna i miła w dotyku - idealnie leży w dłoni.
 �Nie powoduje zmęczenia w czasie pracy.
 �Cicha rolka przewijania.
 �Nie wymaga sterowników – Plug & Play.

Klawiatura przewodowa 
multimedialna Dallas

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Klawiat. przew. multim. Usb Esperanza Dallas EK111 Nowość 10

 �Najnowszej generacji przewodowa klawiatura multimedialna. 
 �Elegancki wygląd, niskie klawisze,  lśniące obramowanie i pokryta warstwą gumową obudo-
wa sprawia,  że doskonale będzie komponowała się na biurku z innymi akcesoriami.  Posiada 
14 dodatkowych klawiszy. Ułatwiają one: szybkie uruchamianie przeglądarki internetowej, 
poczty, ulubionych stron, odświeżania stron czy wyszukiwania. 
 �Jednocześnie w wygodny sposób można obsługiwać odtwarzacz plików multimedialnych 
sterując jego funkcjami bezpośrednio za pomocą dodatkowych klawiszy (dostępne funkcje: 
play/pause – odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , stop  - przerwanie odtwarzania, 
Pre-Track – odtwarzanie poprzedniej ścieżki, Next Track- odtwarzanie następnej ścieżki, 
Mute – wyciszenie dźwięku) oraz regulować głośność przy pomocy pokrętła umieszczonego 
u góry klawiatury.  
 �Dodatkowy klawisz uruchamia kalkulator bezpośrednio z klawiatury.

Klawiatura mysz 2.4ghz Liberty

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Klawiatura+mysz 2.4ghz Esperanza Liberty czarna EK122K Nowość 20
Klawiatura+mysz 2.4ghz Esperanza Liberty biała EK122W Nowość 20

 �Wygodna, miła w dotyku,  najnowszej generacji bezprzewodowa klawiatura multimedialna 
z myszką.  
 �Elegancki wygląd, niskie klawisze  klawiatury i gładka, błyszcząca powierzchnia myszki 
sprawiają, że doskonale będą komponowały się na biurku z innymi akcesoriami.  
 �Klawiatura posiada dodatkowe, multimedialne  klawisze funkcyjne.  Ułatwiają one: 
otwieranie folderu Mój komputer, szybkie uruchamianie przeglądarki internetowej, poczty, 
kalkulatora  oraz ulubionych stron. Jednocześnie w wygodny sposób można sterować 
odtwarzaczem plików multimedialnych  bezpośrednio za pomocą dodatkowych klawiszy 
(dostępne funkcje: poprzednia ścieżka, następna ścieżka, play/pause – odtwarzanie/zatrzy-
manie odtwarzania , Mute – wyciszenie dźwięku) oraz regulować głośność.  
 �Litery oraz symbole zostały nadrukowane w najnowszej technologii UV i są pokryte specjal-
ną warstwą ochronną nadającą im wysoką odporność na ścieranie. 
 �Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na elektryzowanie się.  
 �Zabezpieczona przed generowaniem  interferencji elektromagnetycznych.  
 �Zestaw współpracuje zarówno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi.
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Klawiatura silikonowa 
usb otg

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Klawiatura silikonowa usb/otg Esperanza niebieska EK126B Nowość 30
Klawiatura silikonowa usb/otg Esperanza czarna EK126K Nowość 30
Klawiatura silikonowa usb/otg Esperanza czerwona EK126R Nowość 30
Klawiatura silikonowa usb/otg Esperanza biała EK126W Nowość 30

 �Wygodna, bezgłośna, bardzo cienka, silikonowa klawiatura do komputerów PC, MAC i 
tabletów. 
 �Odporna na zabrudzenia, zalanie wodą, kurz, detergenty, środki odkażające,  niektóre kwasy 
i roztwory alkaliczne. Niezwykle łatwa w przenoszeniu w plecaku czy torbie na notebooka. 
 �Niskie, bardzo elastyczne klawisze zapewniają najwyższą wygodę pisania oraz zapobiegają 
zmęczeniu nadgarstków.  
 �Ze względu na dużą łatwość mycia oraz szczelność  jest idealna do wykorzystania na wolnym 
powietrzu, w środowisku o dużej wilgotności, fabrykach, magazynach, szpitalach itp.
 �DANE TECHNICZNE  
Długość kabla: 1.5m  
Wymiary: 380x130x10mm  
Napięcie pracy: 5,0+/-0,25V  
Prąd pracy: mniejszy niż 250mA  
W komplecie kabel OTG (przejściówka USB/microUSB)

Wodoodporna klawiatura 
przewodowa singapore

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Klawiatura wodoodporna przewodowa usb 
singapore zielona EK130G Nowość 20

Klawiatura wodoodporna przewodowa usb 
singapore niebieska EK130B Nowość 20

Klawiatura wodoodporna przewodowa usb 
singapore czarna EK130K Nowość 20

Klawiatura wodoodporna przewodowa usb 
singapore czerwona EK130R Nowość 20

Klawiatura wodoodporna przewodowa usb 
singapore biała EK130W Nowość 20

 �Przewodowa klawiatura wyspowa USB. Specjalna konstrukcja obudowy klawiszy i membran 
przycisków sprawia, że jest odporna na deszcz i zalanie płynami. 
 �Elegancki wygląd sprawia,  że doskonale będzie komponowała się na biurku z innymi 
akcesoriami.  
 �Ergonomiczny kształt i bardzo dobra elastyczność klawiszy  zapobiega zmęczeniu dłoni 
podczas pisania. Litery oraz symbole zostały nadrukowane w najnowszej technologii UV 
i są pokryte specjalną warstwą ochronną nadającą im wysoką odporność na ścieranie. 
Wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na elektryzowanie się.  
 �Zabezpieczona przed generowaniem  interferencji elektromagnetycznych.
 �Długość kabla: 1.5m 
Wymiary: 445x155x21mm 
Napięcie pracy: 5,0+/-0,25V 
Prąd pracy: mniejszy niż 100mA 
Zakres temperatur pracy:  0&degC-50&degC 
Wilgotność  otoczenia: 20%~90%
 �Współpracuje z systemami: MS Win 98/2000/ME/NT/XP/MS VISTA/Win 7/Win 8/Win 10/
Unix/MAC OS 8.6 lub wyższy.
 �Obsługuje wszystkie wersje językowe, wymaga złącza USB.

Listwa zasilająca z ltrem 5 gniazd  
RAINBOW PRO

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
"Listwa zasilająca z filtrem 5 gniazd RAINBOW PRO 
1,5 m BIAŁA" ELK101 Nowość 40

"Listwa zasilająca z filtrem 5 gniazd RAINBOW PRO 
1,5 m CZARNA" ELK101K Nowość 40

"Listwa zasilająca z filtrem 5 gniazd RAINBOW PRO 
1,5 m CZARNO-CZERWONA" ELK101KR Nowość 40

 �Listwa zasilająca RAINBOW PRO, z 5-oma gniazdami z bolcami uziemienia, z indywidual-
nymi włącznikami przy każdym gnieździe oraz z włącznikiem centralnym, a także z filtrem 
przeciwprzepięciowym.
 �Długość przewodu: 1.5 m.
 �Typ gniazda wyjściowego: Euro.
 �Napięcie znamionowe: 250 V AC.
 �  Prąd znamionowy: 10 A/50 Hz.
 �  Maksymalny prąd impulsu: 6500 A.
 �Maksymalny czas reakcji: 25 ns.

Listwa zasilająca z ltrem RAINBOW

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Listwa zasilająca na 3 gniazda z filtrem RAINBOW 1,5 m ELK102 Nowość 40
Listwa zasilająca na 4 gniazda z filtrem RAINBOW 1,5 m ELK103 Nowość 40
Listwa zasilająca na 5 gniazd z filtrem RAINBOW 1,5 m ELK104 Nowość 40
Listwa zasilająca na 6 gniazd z filtrem RAINBOW 1,5 m ELK105 Nowość 40

 �Listwa zasilająca RAINBOW PRO, z kolorowymi gniazdami z bolcami uziemienia, z włączni-
kiem oraz fitrem przeciwprzepięciowym.
 �Długość przewodu: 1.5 m. Typ gniazda wyjściowego: Euro. Napięcie znamionowe: 250 V AC. 
Prąd znamionowy: 10 A/50 Hz. Maksymalny prąd impulsu: 6500 A. Maksymalny czas reakcji: 
25 ns.
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A podkładki | środki czyszczące

ESPERANZA podkładka żelowa  
pod mysz

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Podkładka żelowa pod mysz Esperanza czarna EA137K Nowość 50
Podkładka żelowa pod mysz Esperanza granatowa EA137B Nowość 50
Podkładka żelowa pod mysz Esperanza zielona EA137G Nowość 50
Podkładka żelowa pod mysz Esperanza czerwona EA137R Nowość 50
Podkładka żelowa pod mysz Esperanza szara EA137Y Nowość 50

 �Podkładka żelowa pod mysz przeznaczona do pracy zarówno z myszkami optycznymi jak i 
laserowymi. 
 �Zapewnia wysoką precyzję ruchu myszki. 
 �Dopasowuje się do kształtu nadgarstków, pomaga utrzymać je w prawidłowej pozycji oraz 
zapobiega ich zmęczeniu w trakcie pracy. 
 �Pokryta łatwym do utrzymania w czystości materiałem. 
 �Antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu się podkładki po biurku.

Chusteczki czyszczące uniwersalne 
Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Chusteczki czyszczące uniwersalne Esperanza 100SZT ES105 Nowość 80

 �Wilgotne chusteczki czyszczące przeznaczone  
do pielęgnacji wszelkiego rodzaju sprzętu biurowego. 
 �Służą utrzymaniu w czystości i estetycznym wyglądzie  
monitorów, klawiatur, obudów komputerowych, laptopów, 
drukarek, kopiarek, skanerów, telefonów, telefaxów, 
maszyn do pisania oraz innych tego typu urządzeń. 
 �Działają antystatycznie i bakteriobójczo. 
 �Usuwają kurz i zabrudzenia z wszystkich powierzchni 
plastikowych i z tworzyw sztucznych. 
 �Nie pozostawiają smug. 
 �Zawartość 100szt.

Chusteczki czyszczące do LCD TFT 
Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Chusteczki czyszczące do LCD/TFT 100SZT ES106 Nowość 60

 �Wilgotne chusteczki czyszczące firmy Esperan-
za przeznaczone są do pielęgnacji monitorów 
LCD/TFT, ekranów laptopów, palmtopów, 
odbiorników telewizyjnych I innych urządzeń 
wyposażonych w tego typu wyświetlacze. 
Usuwają nawet uciążliwy brud. 
 �Antystatyczne i antybakteryjne. 
 �Nie pozostawiają smug. 
 �Nie zawierają alkoholu. 
 �Zawartość: 100szt.

Płyn do czyszczenia matryc LCD TFT 
Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Płyn do czyszczenia matryc LCD/TFT 100M ES107 Nowość 98

 �Antystatyczny, bakteriobójczy płyn do czyszczenia wszel-
kiego rodzaju wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT  
w laptopach, palmtopach, telewizorach LCD itp. 
 �Butelka posiada łatwy w użyciu atomizer.  Usuwa nawet 
uciążliwy brud. 
 �Nie pozostawia smug. 
 �Nie zawiera alkoholu. 
 �Niewielką ilość płynu należy nanieść na chusteczkę 
bezpyłową Esperanza i czyścic monitor. 
 �Pojemność 100ml.

ciereczki bezpyłowe suche Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Ściereczki bezpyłowe suche 24SZT ES108 Nowość 42

 �Bezpyłowe, suche ściereczki przeznaczone 
do czyszczenia komputerów oraz sprzętu 
biurowego. 
 �Bardzo efektywne w połączeniu z piankami  
i płynami czyszczącymi. 
 �Nie pozostawiają pyłków ani kawałków mate-
riału na czyszczonych powierzchniach.  
 �Zawartość 24pcs.
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Zestaw do czyszczenia ekranów PDA
NA I Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zestaw do czyszczenia ekranów PDA/NAVI ES110 Nowość 48

 �Zestaw czyszczący do urządzeń nawigacji  
satelitarnej, palm topów, PDA itp. 
 �Zestaw zawiera płyn czyszczący oraz niezwykle  
miękką ściereczkę z mikrofibry. 
 �Skutecznie usuwa brud i kurz w palmtopach,  
zestawach do nawigacji satelitarnej, PDA,  
monitorach LCD itp. 
 �Sposób użycia: niewielką ilość płynu nanieść na ściereczkę 
bezpyłową Esperanza i czyścić monitor urządzenia. 
 �Nie zawiera alkoholu. 
 �Pojemność 60ml.

Sprężone powietrze 600ml Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Sprężone powietrze 600ml ES118 Nowość 12

 �Sprężone powietrze do usuwania zanieczyszczeń  
z trudno dostępnych miejsc. 
 �Łatwość oraz duże bezpieczeństwo użycia pozwala 
na nieinwazyjne usuwanie zanieczyszczeń z urządzeń 
elektronicznych, foto-optycznych, mechaniki precy-
zyjnej, elektromechanicznych i wielu innych. 
 �Kurz i inne zanieczyszczenia wydmuchiwane są 
powietrzem sprężonym pod dużym ciśnieniem.

Pianka do czyszcz. monit. LCD TFT 
400ml Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Pianka do czyszcz. monit. LCD/TFT 400ml ES119 Nowość 12

 �Antystatyczna, bakteriobójcza pianka do czyszczenia wyświe-
tlaczy ciekłokrystalicznych LCD/TFT w laptopach, palm topach, 
telewizorach, monitorach i innych urządzeniach wyposażonych 
w wyświetlacz LCD. 
 �Nie pozostawia smug. Usuwa uporczywy kurz i brud. 
 �Mała ilość pianki należy nanieść na miękką ściereczkę lub 
chusteczkę bezpyłową Esperanza i wyczyścić monitor. 
 �Pianka do czyszczenia monitorów Esperanza zawsze pozostawi 
 �Twój monitor błyszczący i jasny, a wyświetlany na nim obraz 
zawsze będzie wyrazisty.

Zestaw do czyszczenia ekranów  
LCD TFT Esperanza

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Zestaw do czyszczenia ekranów LCD/TFT ES122M Nowość 72

 �Zestaw zawiera żel czyszczący i ściereczkę  
z mikrofibry. 
 �Skutecznie usuwa brud i kurz w telewizo-
rach, laptopach, palmtopach, zestawach 
do nawigacji satelitarnej, monitorach, 
telewizorach LCD itp. 
 �Sposób użycia: niewielką ilość żelu nanieść 
na ściereczkę bezpyłową i czyścić monitor. 
 �Przed czyszczeniem sprzętu odłącz 
zasilanie. 
 �Żel nie zawiera alkoholu. 
 �Pojemnośc butelki z żelem: 150ml. 
 �Średnica ściereczki: 20cm.

 �Sprężone powietrze jest przeznaczone do czyszczenia 
sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń 
elektronicznych, elektromechanicznych i innych. 
 �Wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno 
dostępnych miejsc. 
 �Wygodny i bezpieczny w użyciu. 
 �Pojemność: 400 ml.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Sprężone powietrze CLEVERTON 400ml CLE000001 A01070F 12

Sprężone powietrze 
CLE ERTON 400ml

 �Sprężone powietrze jest przeznaczone do czyszczenia 
sprzętu komputerowego i fotograficznego, urządzeń 
elektronicznych, elektromechanicznych i innych. 
 �Wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia z trudno 
dostępnych miejsc. 
 �Wygodny i bezpieczny w użyciu. 
 �Pojemność: 600 ml.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Sprężone powietrze CLEVERTON 600ml CLE000002 A01071F 12

Sprężone powietrze 
CLE ERTON 600ml
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 �Przeznaczony do czyszczenia monitorów komputerowych, 
wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych, ekranów LCD, 
LED, TFT, PDA, TV. 
 �Antystatyczny, nie pozostawia smug. 
 �Delikatny, nie niszczy powierzchni. 
 �Pozostawia subtelny, przyjemny zapach. 
 �Pojemność: 250 ml.

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Płyn do czyszczenia monitorów LCD,  CLEVERTON 
250ml CLE000003 A01072F 20

Płyn do czyszczenia monitorów LCD,   
CLE ERTON 250 ml

 �Środek przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
powierzchni szklanych (w tym ekranów notebooków, mo-
nitorów LCD, telefonów komórkowych, notesów elektro-
nicznych). 
 �Pianka usuwa dokładnie kurz i brud oraz tłuste plamy i za-
brudzenia. 
 �Nie pozostawia smug, antystatyczna. 
 �Pozostawia subtelny, przyjemny zapach. 
 �Pojemność: 400 ml

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena
Pianka do czyszczenia monitorów LCD, CLEVERTON 
400ml CLE000004 A01073F 12

Pianka do czyszczenia 
monitorów LCD, 
CLE ERTON 400 ml

 �Środek czyszczący przeznaczony do czyszczenia powierzchni 
zewnętrznych, takich jak obudowy z tworzywa sztucznego, 
kopiarki, drukarki i inne elementy plastikowe. 
 �Środek o działaniu antystatycznym i dezynfekującym, zapobie-
ga ponownemu brudzeniu się czyszczonych powierzchni. 
 �Zapewnia skuteczne i delikatne czyszczenie wszystkich urzą-
dzeń biurowych. Nie pozostawia smug, antystatyczna. 
 �Pozostawia subtelny, przyjemny zapach. 
 �Pojemność: 400 ml

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Pianka do czyszczenia plastiku, CLEVERTON 400ml CLE000005 A01074F 12

Pianka do czyszczenia 
plastiku, CLE ERTON  
400 ml

 �Wilgotne ściereczki przeznaczone są do czyszczenia i 
konserwacji powierzchni z tworzyw sztucznych i metalowych 
urządzeń biurowych, takich jak: monitory, obudowy, klawia-
tury, kopiarki, drukarki, telefony i inne. 
 �Mają działanie antystatyczne i dezynfekujące, ulegają 
biodegradacji – są przyjazne dla środowiska. 
 �Powłoka ochronna dodatkowo zapobiega wyładowaniom 
statycznym. Nie zawierają alkoholu. 
 �Pozostawiają subtelny, przyjemny zapach. 
 �Praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie 
pojedynczych ściereczek i chroni pozostałe przed 
wyschnięciem.  
 �Zawartość: 100 szt.

ciereczki do czyszczenia 
plastiku, CLE ERTON

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Ściereczki do czyszczenia plastik, CLEVERTON CLE000006 A01075F 12

 �Wilgotne ściereczki przeznaczone są do czyszczenia 
wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych (w tym ekranów 
notebooków, monitorów, ekranów LCD, paneli TFT, telefonów 
komórkowych, notesów elektronicznych). Ściereczki nie 
zostawiają smug, usuwają dokładnie kurz i brud. 
 �Mają działanie antystatyczne i dezynfekujące, ulegają 
biodegradacji – są przyjazne dla środowiska. 
 �Nie zawierają alkoholu. 
 �Pozostawiają subtelny, przyjemny zapach. 
 �Praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie pojedynczych 
ściereczek i chroni pozostałe przed wyschnięciem. 
 �Zawartość 100 szt.

ciereczki do czyszczenia 
monitorów LCD, CLE ERTON

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Ściereczki do czyszczenia monitorów LCD, CLEVERTON CLE000007 A01076F 12

 �Środek przeznaczony jest do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
powierzchni szklanych. 
 �Żel usuwa dokładnie kurz, brud oraz tłuste plamy. 
 �Nie zostawia smug, posiada właściwości antystatyczne i 
bakteriobójcze. 
 �Wystarczy niewielką ilość żelu nanieść na dołączoną do 
opakowania ściereczkę z mikrowłókien i wyczyścić monitor. 
 �Pozostawia subtelny, przyjemny zapach. 
 �Pojemność 200 ml.

el do czyszczenia ekranów  
z mikro brą, CLE ERTON

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

 Żel do czyszczenia ekranów z mikrofibrą, CLEVERTON CLE000008 Nowość 20
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 �Pomaga usunąć naklejone etykiety i resztki kleju z powierzch-
ni szklanych, plastikowych, metalowych. 
 �Odtłuszcza i pozostawia przyjemny zapach. 
 �Pojemność 75 ml.

Spray do usuwania etykiet, 
CLE ERTON

Nazwa produktu Symbol prod. Kod GB Opak. zb. Cena

Spray do usuwania etykiet, CLEVERTON CLE000009 Nowość 12


