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KARTA PAMIĘCI KINGSTON MICRO SDXC  
Z ADAPTEREM CANVAS GO PLUS 

– typ karty pamięci: Micro SecureDigital Card XC (SDXC) 
– prędkość odczytu 170 MB/s 
– prędkość zapisu 90 MB/s 
– pojemność pamięci 64 GB lub 128 GB

PENDRIVE KINGSTON EXODIA  
USB 3.2 DT GEN1

– interfejs: USB 3.2 Gen 1
– pojemność 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB
– wymiary [mm]: 67,3 x 21,04 x 10,14

Rodzaj Indeks Jedn.
cake box / 10 szt. VBA031A Op.
cake box / 25 szt. VBA031B Op.
cake box / 50 szt. VBA031C Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
  64 GB KGA004C Szt.
128 GB KGA004D Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
32 GB KGA005A Szt.
64 GB KGA005B Szt.

128 GB KGA005C Szt.
256 GB KGA005D Szt.

DYSK DVD-R VERBATIM 4,7 GB 16X

Rodzaj Indeks Jedn.
cake box / 10 szt. VBA030A Op.
cake box / 25 szt. VBA030B Op.
cake box / 50 szt. VBA030C Op.

DYSK DVD+R VERBATIM 4,7 GB 16X

Rodzaj Indeks Jedn.
cake box / 10 szt. VBA032A Op.
cake box / 25 szt. VBA032B Op.
cake box / 50 szt. VBA032C Op.

DYSK CD-R VERBATIM 700 MB 52X

KLAWIATURA TITANUM STANDARDOWA 

–  wygodna, miła w dotyku, wysokiej jakości przewodowa 
klawiatura 

–  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

Indeks Jedn.
ESA010X Szt.

Wyposażenie stanowiska komputerowego
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KLAWIATURA ESPERANZA WODOODPORNA SINGAPORE 

– przewodowa klawiatura wyspowa USB
–  specjalna konstrukcja obudowy klawiszy i membran przycisków sprawia,  

że jest odporna na deszcz i zalanie płynami
–  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
– długość kabla: 1,5 m
– wymiary: 445 x 155 x 21 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA013A Szt.
biała ESA013G Szt.

KLAWIATURA + MYSZ 2.4 ZESTAW  
BEZPRZEWODOWY ESPERANZA

–  niskie klawisze oraz gumowane pokrycie klawiatury i myszki
–  klawiatura posiada 10 dodatkowych klawiszy do szybkiego otwierania 

m.in.: folderu Mój komputer, przeglądarki internetowej, poczty i imnych
–  litery oraz symbole zostały nadrukowane w najnowszej technologii UV  

i są pokryte specjalną warstwą odporną na ścieranie
–  wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych  

na elektryzowanie się, zabezpieczona przed generowaniem interferencji 
elektromagnetycznych

KLAWIATURA ACTIVEJET K-3904  
PRZEWODOWA USB

– pełnowymiarowa klawiatura Activejet z blokiem numerycznym 
– wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym 
– przewowdowa klawiatura USB 
– długość kabla: 1,8 m 
– klawisz Fn: dostęp do funkcji multimedialnych

KLAWIATURA ACTIVEJET K-3911W  
BEZPRZEWODOWA

– bezprzewodowa klawiatura Activejet 
– klasyczny układ QWERTY 
– wysoka jakość membrany gwarantująca długą żywotność klawiszy 
– zasilana baterią 1 x 1,5 V AAA

Indeks Jedn.
ESA046X Kpl.

Indeks Jedn.
ACA001X Szt.

Indeks Jedn.
ACA002X Szt.
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Wyposażenie stanowiska komputerowego

MYSZ ESPERANZA  
OPTYCZNA PRZEWODOWA  
SIRIUS 3D 

–  przewodowa myszka optyczna 
–  cicha rolka przewijania oraz specjalna powłoka gumowa na elementach  

stykających się z dłonią zapewniają niezwykle wysoki komfort pracy
–  delikatna poświata płynąca z okienka znajdującego się nad rolką  

ułatwia pracę w ciemności i jednocześnie nie razi w oczy
–  dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie leży w dłoni,  

nie powoduje zmęczenia w czasie pracy
–  sposób podłączenia: USB

MYSZ ESPERANZA 
OPTYCZNA PRZEWODOWA  
Z PODKŁADKĄ ŻELOWĄ 

–  nowoczesna, niewielkich rozmiarów,  
przewodowa mysz optyczna  
w komplecie z dobraną kolorystycznie podkładką żelową

–  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
–  zapobiega odczuwaniu zmęczenia nadgarstka podczas pracy
–  sposób podłączenia: USB

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA004A Szt.
niebieska ESA004C Szt.
srebrna ESA004U Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA007A Kpl.

KLAWIATURA + MYSZ MK235  
ZESTAW BEZPRZEWODOWY LOGITECH

–  pełnowymiarowa klawiatura, mysz dostosowana do obu rąk  
– w pełni bezprzewodowa i kompletna

– ten duet zapewnia wszystkie funkcje, których potrzebujesz
– klawiatura odporna na zalania konstrukcja z wytrzymałymi nóżkami
–  obróbka wszystkich klawiszy zapobiegająca ich blaknięciu sprawia,  

że nie musisz się obawiać o zniknięcie liter z klawiszy 
–  15  klawiszy skrótów
–  bezprzewodowa klawiatura i mysz pozostają połączone  

nawet w odległości 10 metrów

KLAWIATURA + MYSZ MK220  
ZESTAW BEZPRZEWODOWY LOGITECH

–  niewielka klawiatura i mysz ze wszystkimi standardowymi klawiszami mają 
długi czas działania baterii i niezawodne połączenie bezprzewodowe  
(klawiatura jest o około 36% mniejsza od standardowej)

–  zaawansowana łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz praktycznie 
eliminuje opóźnienia,zakłócenia i zaniki łączności w promieniu do 10 metrów

–  128-bitowe szyfrowanie AES
–  informacje są chronione za pomocą jednego z najlepszych dostępnych  

mechanizmów szyfrowania transferu danych między klawiaturą  
a odbiornikiem

–  24-miesięczna żywotność baterii klawiatury i 5-miesięczna  
żywotność baterii myszy

– prosta instalacja typu „plug and play”

KLAWIATURA LOGITECH K120 FOR BUSINESS PRZEWODOWA

–  bardzo płaska klawiatura, co czyni z niej elegancką ozdobę biurka  
i ułatwia zachowanie wygodnego,naturalnego położenia dłoni

–  pisanie jest wygodne i ciche dzięki niskoprofilowym klawiszom
–  odporna na zalanie
–  wystarczy podłączyć klawiaturę do portu USB komputera stacjonarnego  

lub przenośnego, aby zacząć jej używać
–  składane nóżki pozwalają zwiększyć nachylenie klawiatury o 8 stopni

Indeks Jedn.
LGA002X Kpl.

Indeks Jedn.
LGA001X Kpl.

Indeks Jedn.
LGA007X Szt.
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MYSZ ESPERANZA OPTYCZNA  
BEZPRZEWODOWA URANUS 

–  nowoczesna, bezprzewodowa myszka optyczna
–  pracuje w technologii 2,4 GHz, zasięg pracy aż do 10 m
–  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

–  sposób podłączenia: USB

MYSZ ESPERANZA  
OPTYCZNA  
BEZPRZEWODOWA  
ANTARES 

–  bezprzewodowa myszka optyczna
–  posiada funkcjonalny, łatwy w transporcie i oszczędzający miejsce,  

a także trudny do przypadkowego uszkodzenia odbiornik NANO
–  pracuje w technologii 2,4 GHz, zasięg pracy aż do 10 m
–  cicha rolka przewijania oraz specjalna powłoka gumowa na elementach  

stykających się z dłonią zapewniają niezwykle wysoki komfort pracy 
–  delikatna poświata płynąca z okienka znajdującego się nad rolką  

ułatwia pracę w ciemności i jednocześnie nie razi w oczy
–  dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie leży w dłoni  

i nie powoduje zmęczenia w czasie pracy
–  sposób podłączenia: USB

MYSZ ESPERANZA OPTYCZNA  
BEZPRZEWODOWA SATURN 

– nowoczesna bezprzewodowa myszka optyczna 
–  zmienna rozdzielczość pracy dostosowuje  

czułości myszki do obsługiwanych aplikacji czy gier
– posiada funkcjonalny odbiornik Nano
– pracuje w technologii 2.4 GHz , która umożliwia zasięg aż do 10 m. 
–  cicha rolka przewijania oraz specjalna powłoka gumowa  

na elementach stykających się z dłonią

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna/szara ESA006A Szt.
niebiesko/biała ESA006C Szt.
biało/szara ESA006G Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA005A Szt.
niebieska ESA005C Szt.
srebrna ESA005U Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA066A Szt.
biała ESA066G Szt.

Indeks Jedn.
ESA065A Szt.

Indeks Jedn.
ACA003X Szt.

Indeks Jedn.
ACA004X Szt.

MYSZ ESPERANZA OPTYCZNA  
PRZEWODOWA GOBLIN 6D

– przewodowa mysz optyczna 
–  posiada 6 przycisków oraz wysokiej rozdzielczości  

zielony sensor
– przyciski boczne: „Następny” i „Poprzedni” 
–  cicha rolka przewijania oraz gumowana powłoka  

na elementach stykających się z dłonią
–  dzięki ergonomicznemu kształtowi myszka idealnie  

leży w dłoni, nie powoduje zmęczenia w czasie pracy
– typ podłączenia: USB

MYSZ ACTIVEJET OPTYCZNA  
PRZEWODOWA AMY-083 

– przewodowa mysz optyczna USB 
–  wyposażona w trzy przyciski  

o długiej żywotności oraz rolkę 
–  rozdzielczość 1000 DPI pozwala na płynną  

i komforotową pracę 
–  długość kabla: 1,5 m

MYSZ ACTIVEJET OPTYCZNA  
BEZPRZEWODOWA AMY-304W

– bezprzewodowa mysz Activejet 
– ergonomiczna konstrukcja 
– zasilana baterią 1 x 1,5 V AA 
– kolor myszy: czarny 
– układ oburęczny 
– rozdzielczość 800 / 120 / 1600 dpi
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Indeks Jedn.
LGA008X Szt.

Indeks Jedn.
ETA449X Szt.

Indeks Jedn.
ETA450X Szt.

Indeks Jedn.
ETA451X Szt.

MYSZ LOGITECH OPTYCZNA  
PRZEWODOWA M90

– przewodowa mysz optyczna USB 
– rozdzielczość 1000 DPI 
– mysz dla prawo i lewo ręcznych 
– długość kabla: 1,8 m

KAMERA 
INTERNETOWA  
KENSINGTON 
W2000, 1080P

– rozdzielczość Full HD 1080p 
–  obiektyw: 30 klatek/s, pole widzenia przekątnej 75 stopni 
–  mikrofon stereo -podłączenie  

do komputera za pomocą USB 
–  klips ułatwiający przypięcie kamery do monitora LCD 
–  długość kabla 1.5 m 
–  możliwość ręcznej regulacji ustawienia kamery  

w zakresie 37° w pionie oraz 360° w poziomie
–  oprogramowanie Kensington Konnect™  

pozwala personalizować ustawienia wideo  
kliknięciem jednego przycisku

UCHWYT TELESKOPOWY  
KENSINGTON A1000

–  uchwyt teleskopowy Kensington A1000  
z zaciskiem typu C 

–  statyw z regulacją wysokości  
w zakresie 508-762 mm (20-30”) 

–  uchwyt umieszczony na obrotowym statywie (360°) 
–  posiada klips, który pomaga uporządkować  

nieestetyczne wyglądające kable  
poza obszarem roboczym

PODSTAWKA TELESKOPOWA  
KENSINGTON A1010

–  narzędzie do montażu mikrofonów,  
kamer internetowych i oświetlenia 

–  regulacja wysokości w zakresie  
od 304,8 do 482,6 mm 

– klips do zarządzania kablami 
–  antypoślizgowa podstawa  

o szerokości 178 mm
– w zakresie od 304,8 do 482,6 mm
– klips do zarządzania kablami

MYSZ LOGITECH   
OPTYCZNA BEZPRZEWODOWA M171 

–  bezprzewodowa, mobilna mysz zapewnia podparcie  
dla dłoni podczas wielu godzin wygodnego użycia

–  możliwość zmiany przycisków prawego i lewego
–  aby rozpocząć pracę, wystarczy podłączyć odbiornik do portu USB komputera
–  nie trzeba parować myszy ani pobierać oprogramowania
–  wyposażona w wyłącznik zasilania

MYSZ LOGITECH OPTYCZNA BEZPRZEWODOWA M185

– profilowana mysz o wysokiej trwałości
–  malutki odbiornik bezprzewodowy zapewnia połączenie,  

na które można liczyć
–  prosta instalacja wystarczy podłączyć nanoodbiornik  

i można od razu zacząć korzystać z myszy
– rozdzielczość czujnika: 1000 dpi

MYSZ BEZPRZEWODOWA KENSINGTON SURETRACK™ DUAL

–  bezprzewodowa mysz Kensington SureTrack™Dual z podwójnym bezprzewodowym łączem 
–  opcje łączności 2,4 GHz oraz Bluetooth 3.0 i 5.0
–  precyzyjny sensor pozwala na pracę na najtrudniejszych powierzchniach 
–  możliwość obsługi obiema rękami za pomocą 3 przycisków 
–  rozdzielczość(DPI): 1200, 2400, 4000 
–  waga: 65 g –128 bitowe szyfrowanie AES
–  rozdzielczość czujnika: 1000 dpi

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna LGA005A Szt.
czerwona LGA005B Szt.
niebieska LGA005C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona LGA006B Szt.
niebieska LGA006C Szt.
szara LGA006K Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA448A Szt.
czerwona ETA448B Szt.
niebieska ETA448C Szt.
biała ETA448G Szt.
szara ETA448K Szt.
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SŁUCHAWKI STEREO  
Z MIKROFONEM ESPERANZA PRESTO

–  stereofoniczne słuchawki z mikrofonem i umieszczona na kablu regulacją głośności
–  mikrofon zamocowany na bardzo elastycznym, otoczonym metalową osnową 

pałąku
–  pałąk nagłowny z obustronną regulacją wielkości
–  poduszki uszne wyścielone miłym w dotyku materiałem skóropodobnym
–  płynna regulacja głośności

SŁUCHAWKI STEREO  
Z MIKROFONEM ESPERANZA SCHERZO 

–  klasyczne słuchawki stereofoniczne z wysokiej jakości 
mikrofonem i płynną regulacją głośności

–  pałąk nagłowny wykonany z trwałego, elastycznego 
tworzywa, posiada obustronną regulację długości

–  poduszki uszne wyścielone miłą w dotyku, tłumiącą 
zewnętrzne hałasy gąbką

–  kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi kartami  
dźwiękowymi oraz urządzeniami audio

–  doskonała jakość dźwięku wspaniale sprawdza się  
w czasie słuchania muzyki, oglądania filmów, grania czy 
rozmów prowadzonych przez komunikatory internetowe

Indeks Jedn.
ESA056X Szt.

Indeks Jedn.
ESA057X Szt.

Indeks Jedn.
LGA009X Szt.

LOGITECH  
KAMERA INTERNETOWA C270

–  kamera internetowa zapewnia ostre, płynne  
połączenia konferencyjne w formacie  
szerokiego ekranu

–  automatyczna korekcja natężenia światła  
ukazuje Cię w realistycznych,  
naturalnych kolorach

–  maksymalna rozdzielczość: 720p / 30 kl./s
–  wbudowany mikrofon: Mono
–  zasięg mikrofonu: Do 1 metra
–  zaczep montażowy uniwersalny pasujący  

do laptopów, telewizorów i monitorów LCD
–  długość kabla: 1,5 m
–  wymiary 72,91 x 31,91 x 66,64 mm (wys x szer x gł)

PODKŁADKA POD MYSZ ESPERANZA 

–  podkładka materiałowa pod mysz przeznaczona do pracy zarówno  
z myszkami optycznymi jak i laserowymi

–  zapewnia wysoką precyzję ruchu myszki
–  pokryta łatwym do utrzymania w czystości materiałem
–  antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu się podkładki po biurku

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA008A Szt.
niebieska ESA008C Szt.
szara ESA008K Szt.

PODKŁADKA ŻELOWA POD MYSZ ESPERANZA 

–  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, możliwość wydłużenia
–  antypoślizgowy spód zapobiega przesuwaniu się podkładki po biurku

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ESA009A Szt.
szara ESA009K Szt.
granatowa ESA009P Szt.

LISTWA NA MONITOR MEMO  
SAMOPRZYLEPNA 

–  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
Indeks Jedn.
ARA173X Szt.
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PODSTAWKA POD LAPTOPA Q-CONNECT

– lekka, plastikowa podstawka na laptopa
–  zapobiega bólom karku i szyi wywołanym pracą przy laptopie
– dobra wentylacja zapobiega przegrzewaniu się komputera
– wymiary: 25,5 x 1,8 x 28 cm
Indeks Jedn.
DOA311X Szt.

Indeks Jedn.
DOA312X Szt.

PODSTAWKA POD LAPTOPA  
Z PODKŁADKĄ POD MYSZ Q-CONNECT 

–  podstawa pod laptopa z regulacją wysokości, podkładką pod 
mysz i uchwytem na telefon

–  zapobiega bólom karku i szyi wywołanym pracą przy laptopie
–  przeznaczona dla osób pracujących długo przed laptopem
–  wymiary: 51,8 x 28,1 x 5,9 cm

PODSTAWKA D.RECT  
POD MONITOR 9030 

–  podstawka umożliwiająca umieszczenie monitora  
w linii wzroku

–  pomaga utrzymać właściwą pozycję ciała podczas  
pracy biurowej, łagodząc napięcie mięśni ramion i karku,  
wynikające z długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej

–  wyposażona w stabilne nóżki z możliwością dopasowania 
wysokości

–  wysuwana szuflada na dokumenty oraz boczne przyborniki na 
akcesoria piśmienne pomagają utrzymać właściwą organizację 
miejsca pracy – wbudowane prowadnice na kable  
zapobiegają plątaniu się przewodów

–  gumowe antypoślizgowe nóżki zabezpieczają  
blat biurka przed zarysowaniem

–  wymiary: 435 x 335 mm
Indeks Jedn.
LEA075X Szt.

Indeks Jedn.
DOA182X Szt.

PÓŁKA POD MONITOR Z SZUFLADKAMI YELLOW ONE

–  dzięki podniesieniu monitora na wysokość oczu skutecznie poprawia komfort 
pracy oraz redukuje ból pleców

– w górnej części znajduje się schowek na telefon, czy długopis
– podstawki można ustawiać jedna na drugiej
– wymiary: 51 x 22 x 8 cm (wymiary szuflady 15,5 x 4,5 x 20,5 cm)

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieska KWA254C Szt.
zielona KWA254D Szt.
różowa KWA254W Szt.

Indeks Jedn.
DOA255X Szt.

PODNÓŻEK Q-CONNECT

– podnóżek wykonany z metalu
– podnosi komfort pracy przy biurku
–  wyposażony w cztery antypoślizgowe  

gumowe nóżki zapewniające stabilność
– 4 poziomy wysokości
– wymiary: 350 x 150 x 350 mm
– kolor: czarny

PODNÓŻEK Q-CONNECT  
Z REGULACJĄ 

– podnóżek wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
– podnosi komfort pracy przy biurku
– regulacja wysokości i kąta nachylenia (2 poziomy wysokości)
– wymiary: 450 x 310 mm
– wysokość: 115-185 mm
– kąt nachylenia 0’-35’

Wyposażenie stanowiska komputerowego
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PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESAVER

–  podnóżek utrzymuje nogi na podwyższeniu, co zapewnia 
lepszą pozycję i krążenie w czasie pracy przy biurku oraz 
zmniejsza nacisk na dolną cześć pleców

– 3 opcje pochylenia - pod kątem 10, 15 i 20 stopni
– powierzchnia z wypustkami zapobiega ślizganiu się stóp
– wytrzymała konstrukcja o wymiarach 450 x 350 mm
Indeks Jedn.
ETA368X Szt.

PODNÓŻEK D.RECT 9021  

–  ergonomiczny podnóżek z antypoślizgowymi punktami,  
które dodatkowo masują stopy

–  pomaga utrzymywać właściwą pozycję w trakcie pracy  
przy biurku i poprawia krążenie dzięki uniesionym stopom

– posiada płynną regulację kąta nachylenia 0-30°
–  wyposażony w 3 stopnie regulacji  

wysokości 110 • 140 • 170 mm
– gumowe stopki zapobiegają zarysowaniu podłogi
– wykonany z wysokiej jakości tworzywa
– wymiary platformy: 460 x 350 mm 
Indeks Jedn.
LEA076X Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
1,5 m / szara ACA005A Szt.
3,0 m / szara ACA005B Szt.
5,0 m / szara ACA005C Szt.
1,5 m / czarna ACA006A Szt.
3,0 m / czarna ACA006B Szt.
5,0 m / czarna ACA006C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
1,5 m / czarna ACA008A Szt.
3 m / czarna ACA008B Szt.
5 m / czarna ACA008C Szt.
1,5 m / szara ACA009A Szt.
3 m / szara ACA009B Szt.
5 m / szara ACA009C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
1,5 m /  czarna ACA007A Szt.
3 m / czarna ACA007B Szt.
5 m / czarna ACA007C Szt.
10 m / czarna ACA007D Szt.

LISTWA ZASILAJĄCA ACTIVEJET

– 5 gniazd
– bezpiecznik wejściowy
– ochrona przed skokiem napięcia
– ochrona przed zbyt wysokim napięciem
– zabezpieczenie przeciążeniowe
– zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
–  możliwość mocowania do podłoża lub ściany 

LISTWA ZASILAJĄCA  
ACTIVEJET APN

– 8 gniazd
– bezpiecznik wejściowy
– ochrona przed zbyt wysokim napięciem
– zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem

LISTWA ZASILAJĄCA ACTIVEJET 
COMBO

– 6 gniazd
– bezpiecznik wejściowy
– ochrona przed zbyt wysokim napięciem
– zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
– listwa w kolorze czarnym
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Rodzaj Pojemność / 
Ilość

Indeks Jedn.

Płyn do czyszczenia ekranów LCD/TFT/TV ATOMIZER CLEVERTON 250 ml CLA002X Szt.
Pianka do czyszczenia ekranów LCD CLEVERTON 400 ml CLA003X Szt.
Żel do czyszczenia ekranów LCD/TFT 200ml CLA008X Szt.
Ściereczki nasączone do czyszczenia ekranów LCD/TFT/LED CLEVERTON 100 szt. CLA005X Op.
Pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych CLEVERTON 400 ml CLA004X Szt.
Ściereczki nasączone do czyszczenia powierzchni plastikowych i metalowych CLEVERTON 100 szt. CLA006X Op.
Sprężone powietrze CLEVERTON 400 ml CLA001A Szt.
Sprężone powietrze CLEVERTON 600 ml CLA001B Szt.
Płyn do czyszczenia powierzchni na bazie etanolu 75 ml CLA009X Szt.
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PIANKA DO CZYSZCZENIA 
SZKŁA ESPERANZA

–  antystatyczna, bakteriobójcza 
pianka do czyszczenia  
wszelkich szklanych powierzchni 

–  szybko i efektywnie usuwa nawet 
zaschnięty, uporczywy kurz i brud  

– nie pozostawia smug
– pojemność 400 ml

PIANKA DO CZYSZCZENIA 
MONITORÓW LCD/TFT  
ESPERANZA

–  antystatyczna, bakteriobójcza pianka 
do czyszczenia wyświetlaczy  
ciekłokrystalicznych LCD/TFT  
w laptopach, palmtopach,  
telewizorach i innych urządzeniach  
z wyświetlaczem LCD 

– nie pozostawia smug
– usuwa uporczywy kurz i brud
– pojemność 400 ml

Indeks Jedn.
ESA029X Szt.

Indeks Jedn.
ESA030X Szt.

PIANKA DO CZYSZCZENIA 
PLASTIKU ESPERANZA

–  pianka, posiadająca w swoim 
składzie efektywne składniki 
skutecznie czyszczące wszelkie 
powierzchnie plastikowe

–  szybko i efektywnie usuwa 
nawet uporczywy brud 

–  nie pozostawia smug
–  pojemność 400 ml
Indeks Jedn.
ESA031X Szt.

SPRĘŻONE POWIETRZE ESPERANZA

–  sprężone powietrze do usuwania zanieczyszczeń  
z trudno dostępnych miejsc

–  łatwość oraz duże bezpieczeństwo użycia po-
zwala na nieinwazyjne usuwanie zanieczyszczeń 
z urządzeń elektronicznych,  
foto-optycznych, mechaniki precyzyjnej i innych

–  pojemnik z pistoletem (ESA035X) posiada 
specjalnie zaprojektowany, zabezpieczający 
przed przypadkowym uruchomieniem atomizer, 
ułatwiający korzystanie ze sprężonego powietrza

Rodzaj Indeks Jedn.
400 ml ESA035A Szt.
600 ml ESA035B Szt.
pistolet 400 ml ESA035X Szt.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA 
EKRANÓW LCD/TFT ESPERANZA

–  zestaw czyszczący do monitorów i 
telewizorów LCD 

–  zestaw zawiera żel czyszczący i ściereczkę 
z mikrofibry (ESA032X) oraz szczoteczkę 
antystatyczną (ESA037X)

–  skutecznie usuwa brud i kurz 
–  żel nie zawiera alkoholu
–  pojemność pojemnika z żelem 200 ml

PŁYN DO  
CZYSZCZENIA MATRYC  
LCD/TFT ESPERANZA

–  antystatyczny, bakteriobójczy płyn  
do czyszczenia wszelkiego rodzaju  
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych  
LCD/TFT 

–  posiada łatwy w użyciu atomizer
–  usuwa nawet uciążliwy brud,  

nie pozostawia smug, 
–  nie zawiera alkoholu
–  pojemność 100 ml 
Indeks Jedn.
ESA044X Szt.

ŚCIERECZKA 
Z MIKROFIBRY 
ESPERANZA

–  niezwykle miękka ściereczka  
wykonana z mikrofibry

–  doskonała do czyszczenia  
gładkich, wysokopołyskowych  
i delikatnych powierzchni w laptopach, monitorach i innych  
urządzeniach wrażliwych na zarysowania

–  czyści delikatnie nie pozostawiając smug i zanieczyszczeń
–  rozmiar: 15 x 15 cm
Indeks Jedn.
ESA045X Szt.

ŚCIERECZKI 
BEZPYŁOWE SUCHE 
ESPERANZA

–  bezpyłowe, suche ściereczki 
przeznaczone  
do czyszczenia komputerów 
oraz sprzętu biurowego

–  efektywne w połączeniu  
z piankami i płynami  
czyszczącymi

–  zawartość 24 szt. 
Indeks Jedn.
ESA034X Op.

CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE  
DO LCD/TFT ESPERANZA

–  wilgotne chusteczki czyszczące  
przeznaczone są do pielęgnacji  
ekranów LCD/TFT, telewizorów  
i  innych urządzeń  
z wyświetlaczami LCD/TFT

–  usuwają nawet uciążliwy brud
–  antystatyczne i antybakteryjne
–  nie pozostawiają smug
–  nie zawierają alkoholu
–  zawartość: 100 szt.
Indeks Jedn.
ESA033X  Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
żel + ściereczka ESA032X Op.
żel + ściereczka + szczoteczka ESA037X Op.
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TORBA NA LAPTOP 16’’ 
WENGER SLIM SHERPA

–  lekka cienka torba Sherpa  
z dwiema przegrodami może  
przechowywać laptopa 16”/41 cm oraz akcesoria

–  usztywniona przegroda dobrze chroni laptopa
–  podwójne przegrody oraz uchwyty
–  pasek na ramię odporny na rozdarcia
–  pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu  

na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
–  kolor czarny, wymiary: 410 x 320 x 60 mm

TORBA NA LAPTOPA ESPERANZA CLASSIC

–  regulacja wielkości komory wewnętrznej za pomocą przesuwnej listwy  
z mocowaniem na rzepach 

–  ścianki boczne wzmocnione listwą metalową, a od wewnątrz wyłożone miękką  
warstwą pianki skutecznie chroniącej notebook przed uderzeniami i zarysowaniami 

– komora notebooka wyłożona miękkimi materiałami 
–  posiada funkcjonalną kieszeń zewnętrzną 
–  wewnątrz torby znajduje się druga kieszeń oraz pasek dodatkowo  

przytrzymujący notebook 
–  metalowe zawiasy uchwytu i paska naramiennego gwarantują  

dużą wytrzymałość i niezawodność 
–  regulowany pasek na ramię z gumową nakładką 
–  wymiary komory wewnętrznej: 39 x 29 x 4,6 cm
– kolor: czarny

TORBA NA LAPTOPA ESPERANZA SALERNO

– elegancka torba na laptop o przękątnej max. 15,6”
– torba wykonana jest z wysokiej jakości materiału
– z przodu posiada funkcjonalną, zamykaną na zamek kieszeń
–  komora notebooka z każdej strony jest wyłożona miękkimi materiałami  

i zamykana na zamek
–  regulowany pasek na ramię w swojej środkowej części  

posiada nakładkę zwiększającą komfort noszenia
– wymiary komory na notebooka: 39,5 x 29 cm

TORBA NA LAPTOPA  
WENGER INSIGHT, 15,6”

–  naszpikowana wieloma kieszeniami i przegrodami  
ułatwiającymi organizację torba na laptopa 

– organizator na niezbędne akcesoria
–  kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp  

do niezbędnych akcesoriów
– wzmocniony ergonomiczny uchwyt
– pasek naramienny odporny na rozdarcia
–  pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu 

na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
– wymiary: 410 x 310 x 140 mm

Indeks Jedn.
DOA202X Szt.

Indeks Jedn.
DOA313X Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
15,6” ESA064A Szt.
17” ESA064B Szt.

Indeks Jedn.
ESA067X Szt.
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PLECAK NA LAPTOP 16”  
WENGER LEGACY

–  lekki i komfortowy plecak Legacy  
na laptopa 16”/41 cm 

–  przegroda wyściełana osłoną Triple Protect
–  platforma stabilizująca utrzymuje  

plecak w pozycji pionowej
–  paski naramienne zapewniające komfort
–  ergonomiczny uchwyt
–  kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy  

dostęp do niezbędnych akcesoriów
–  organizator na niezbędne akcesoria
–  siatkowe kieszenie boczne
–  tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza
–  rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu 

bagażu na kółkach
–  wymiary: 350 x 450 x 250 mm
– materiał: poliester – kolor: czarny/szary

PLECAK NA LAPTOP 15”  
WENGER GIGABYTE

–  usztywniona przegroda z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom  
na komputer przenośny o rozmiarze do 15”

–  kieszeń na tablet z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
–  amortyzujące paski naramienne
–  wzmocniony ergonomiczny uchwyt
–  kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
–  organizator na niezbędne akcesoria
–  pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach
–  wymiary: 340 x 450 x 210 mm
–  materiał: poliester w czarnym kolorze
Indeks Jedn.
DOA225X Szt.

Indeks Jedn.
DOA257X Szt.

PLECAK NA LAPTOP 17” WENGER CARBON APPLE

–  lekki i komfortowy plecak Carbon na laptopa oraz akcesoria niezbędne w ciągu dnia
–  usztywniona przegroda chroni maksymalnie 17-calowy przenośny komputer
–  platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
–  tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia,  

że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
–  amortyzujące paski naramienne
–  wzmocniony ergonomiczny uchwyt
–  kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
–  siatkowe kieszenie boczne
–  rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach
–  wymiary: 360 x 500 x 250 mm
–  materiał: poliester/nylon w kolorze czarnym

Indeks Jedn.
DOA224X Szt.

TOREBKA DAMSKA NA LAPTOP 14”  
WENGER MARIESOL

–  w pełni dwustronna torba damska: czarna  
na oficjalne spotkania może być łatwo wywrócona  
na drugą stronę by odkryć kwiatowe oblicze

–  zawiera etui na laptop do 14” oraz drobne kieszenie,  
w których można schować telefon,  
karty lub drobne kosmetyki

–  wymiary: 440 x 320 x 110 mm
Indeks Jedn.
DOA230X Szt.
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