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אלקטרוניקה
קלה

ואביזרים
נלווים

אמצעי אחסון למחשב
מוצרי ארגונומיקה

אביזרים נלווים לסלולר
אביזרים נלווים למחשב 
רמקולים ומערכות שמע

בידוריות  קריוקי
פנסים 
סוללות
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אלקטרוניקה
קלה

ואביזרים
נלווים

אמצעי אחסון למחשב
מוצרי ארגונומיקה

אביזרים נלווים לסלולר
אביזרים נלווים למחשב 
רמקולים ומערכות שמע

בידוריות  קריוקי
פנסים 
סוללות

אמצעי אחסון למחשב
דיסקים SSD למחשב

PREMIER  
SP580 :דגם           

3D NAND MLC PCle  
SX8000NP :דגם           

3D NAND 2.5" SSD  
SU800 :דגם           

DDR4  
U-dimm :דגם           

 XPG DAZZLE (GAMING)
U-dimm & SO-dimm :דגם           

DDR4  
SO-dimm  :דגם           

זיכרונות למחשב
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MILITARY GRADE DURABLE  
HD700 :דגם           

MILITARY GRADE DURABLE  
HD710M :דגם           

SLIM AND METAL  
HC660 :דגם           

STYLISH, SLEEK, SERIOUS  
HV620 :דגם           

דיסקים קשיחים חיצוניים

TYPE C  
SE730 :דגם           

PREMIER  
SV620 :דגם           

PREMIER  
SC660 :דגם           

DURABLE  
SD700 :דגם           

SSD חיצוני

אמצעי אחסון למחשב
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OTG FOR ANDROID   
UD320 :דגם           

TYPE C  
UC350 :דגם           

USB 3.0 לאייפון  
UE710 :דגם           

USB 2.0  
C008 :דגם           

USB 3.0  
UV140 :דגם           

USB 3.0  
UE700 :דגם           

דיסק און קי

USB 2.0  
UV130 :דגם           

SD CARD  
CL10 TO U3 :דגם           

MICRO SD CARD  
CL10 TO U3 :דגם           

כרטיסי זיכרון פלאש

אמצעי אחסון למחשב

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל
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STANDARD FOOTREST  
דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
2 מצבי גובה 	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 
מכיל 95 אחוז חומר ממוחזר 	 

MAXI COOL LAPTOP RISER  
מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מתאים למחשבים ניידים עד מסך 17"	 
פלסטיק ממוחזר 	 
 	USB-כולל מאוורר מובנה המתחבר ב
שקט במיוחד 	 
הגבה 7.5 ס"מ 	 
משטח מונעה החלקה	 

REFRESHTM FOOT SUPPORT  
דום משרדי מפלסטיק איכותי וממוחזר 	 
2 מצבי גובה 	 
ניתן להזזה בזווית קדמית לנוחות תמיכה	 
משטח מיוחד לעיסוי כפות הרגליים	 

OFFICE SUITESTM LAPTOP RISER  
מגביה למחשב נייד לעבודה משרדית 	 
מונע מתח בצוואר ובכתפיים 	 
כיוון גובה מ 14 – 20 ס"מ 	 
משטח מונע החלקת המחשב	 
תמיכה עד 5 ק"ג	 

 OFFICE SUITESTM MESH BACK  
SUPPORT

תומך גב מבד נושם	 
 מוריד מתח מהשכמות	 

ומהגב התחתון 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 

 STANDARD MONITOR RISER  
GRAPHITE

מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק 	 
ממוחזר

תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
3 מצבי גובה מ 5 ס"מ – עד 10 ס"מ	 

 PREMIUM MONITOR RISER  
GRAPHITE

מגביה מסך מחשב 100% מפלסטיק 	 
ממוחזר

תומך במשקל של עד 36 ק"ג 	 
5 מצבי גובה מ 6.5 ס"מ – עד 16.5 ס"מ	 
מקום בתחתית למסמכים ואחסון	 

 COMPACT TFT/LCD MONITOR  
SUPPORT

מגביה מסכים מעוצב	 
3 מצבי גבוה 7.5-14 מ"מ	 
ניתן לסיבוב 45 מעלות	 

מוצרים למשרד
מוצרי ארגונומיקה
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SMART SUITESTM MONITOR ARM  
זרוע שולחנית מתכווננת למסך מחשב	 
5 מצבי גובה עד טווח כיוונון של 10ס"מ	 
 	 Vertical tilt adjustment (45 to -45°) and

360° swivel
 	VESA 10x10 and 7.5x7.5 תמיכה בתקן
 	9kg תמיכה במסכים במשקל עד
תפס קלפה חזק במיוחד ללא קידוח 	 

בשולחן

 WORKSTATION DOCUMENT  
SUPPORT

מעמד מסמכים משרדי	 
כולל סרגל לסימון המקום	 
ניתן לעבוד אופקי –אנכי	 
ניתן להעמיד 125 דפים	 

BOOKLIFTTM DOCUMENT HOLDER  
מגביה ואחוז דפים וספרים 	 
2 קליפסים לתפיסה איכותית 	 
9 מצבי גובה לנוחות בכל זווית 	 
 	A4 מתאים לגודל
צבע כסוף	 

MEMORY FOAM MOUSE PAD/  
WRIST REST

פד לעכבר איכותי 	 
כרית לתמיכה לגב היד 	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
נדבק חזק ונוח במיוחד	 
קיים בצבעים שחור\כסוף וסגול ספיר	 

 MEMORY FOAM WRIST  
SUPPORT

פד תמיכה למקלדת	 
רך במיוחד מ״קצף זוכר״	 
קיים בצבעים שחור\סגול ספיר	 

 CRYSTALTM GEL MOUSE PAD/  
 WRIST SUPPORT

משטח לעכבר ג'ל קריסטל	 
צבע כחול	 
איכותי במיוחד עם הדבקה חזקה 	 

לשולחן

מוצרים למשרד
מוצרי ארגונומיקה
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 I-SPIRE SERIESTM TABLE  
SUCTIONSTANDTM

מגביה \ מעמד לטאבלט 	 
מתוכנן לזווית מיוחדת ונוחה 	 

במיוחד לצפייה
מתאים לכל סוגי הטאבלטים 	 
 עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM FOOT LIFT  
דום משרדי מפלסטיק ממוחזר	 
במה להרמת רגליים, מוריד מתח 	 

מהכתפיים 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I SPIRE SERIESTM DESK ORGANIZER  
מעמד שולחני לטלפונים	 
פלסטיק 100 אחוז ממוחזר	 
מקום אחסון לעטים ולפתקיות	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM LAPTOP LIFT  
מגביה למחשב נייד 	 
מוריד את המתח מהכתפיים 	 

ומהגב 
מתאים לניידים עם מסך עד ״17 	 

ומשקל 6 ק"ג 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

I-SPIRE SERIESTM FILE ORGANIZER  
מארגן משרדי מפלסטיק ממוחזר 	 
3 מעמדים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 

I-SPIRE SERIESTM MONITOR LIFT  
מעמד ומגביה מסכי מחשב 	 
מעוצב בצבע לבן, עיצוב מרהיב	 
תומך במסכים עד משקל 10 ק"ג	 
הגבהה 10 ס"מ 	 
מתאים למסכים	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן 	 

 I-SPIRE SERIESTM LUMBAR  
 CUSHION

תומך גב מבד נושם	 
מוריד מתח מהשכמות ומהגב 	 

התחתון 
מתאים לכל כסא משרדי 	 
הרכבה קלה ונוחה	 
נוח במיוחד	 
עיצוב מיוחד בצבע לבן	 

 I-SPIRE SERIESTM - סדרה מעוצבת
מוצרי ארגונומיקה
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USB C מחברי כבלים   

סוללות הטענה  

אביזרים נלווים לסלולר

מטען בית 3.1 אמפר  
 ENERGY LOGIN 3.1A :דגם

 USB X 2 CHARGER

מטען רכב איפון  
ENERGY RAPID 2.4A :דגם

ספליטר 2.1 אמפר  
  ENERGY SPLITTER 2.1A :דגם

2XUSB

מטען מקורי סמסונג 2A+כבל  
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אוזניות סטריאו+ווליום  
i9300 דגם: סמסומג

מטען רכב  
SWIFT ENERGY :דגם 
8A/40W QUALCOMM

מטען בית 1 אמפר  
 ENERGY LOGIN 1A :דגם

USB CHARGER

אוזניות סטריאו+ווליום  
i9300 דגם: סמסומג

אביזרים נלווים לסלולר

DATA ENERGY IPHONE 5/6 כבל  DATA ENERGY TYPE C  כבל  DATA ENERGY MICRO כבל  

CORAL BTK 729 אוזניות אוזניות  חוט   
צבעים: שחור, לבן, אדום , זהב  
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אוזניות סטריאו+ווליום  
i9300 דגם: סמסומג

אביזרים נלווים למחשב

CD-R ,DVD-R  מדיות לצריבה  
DVD-R

 	4.7GB :נפח
 	16X :מהירות
קיים במארזים של 25 יח‘ ו- 50 יח‘	 

CD-R
 	700MB :נפח
 	52X :מהירות
זמן: 80 דקות	 
קיים במארז של 50 יח‘ 	 

ניתן לרכוש גם עטיפות למדיות

אל פסק אינטראקטיבי   
הגנה מירבית על מכשירי החשמל שלך!

UPS 1000-AS :דגם
 	AUTO SWITCH ON
מערכת בקרה חכמה, מבוקרת מיקרו מחשב	 
לתקשורת עם כל מערכות ההפעלה 	 
הגנה בפני קצר ועומס יתר	 
 	AVR הגנה וסינון רעשים ונחשולי מתח בשיטת
הגנה על קווי הטלפון והתקשורת 	 
נצילות גבוהה )המצבר נטען גם כשהמכשיר כבוי( 	 
בדיקה ובקרה עצמית אוטומטית	 
הפעלה אוטומטית מיידית עם חזרת מתח 	 

רשת לפעולה
 	USB כולל תוכנת גיבוי וכבל תקשורת
 	1000VA

אל פסק אינטראקטיבי   
הגנה מירבית על מכשירי החשמל שלך!

UPS 600M / UPS 650M :דגם
 	AUTO SWITCH ON
מערכת בקרה חכמה, מבוקרת מיקרו מחשב	 
לתקשורת עם כל מערכות ההפעלה	 

LINUX ,MAC-OSX ,UNIX ,NOVEL ,WINDOWS   
הגנה בפני קצר ועומס יתר	 
 	AVR הגנה וסינון רעשים ונחשולי מתח בשיטת
 	 RGII ,RJ45 הגנה על קווי הטלפון והתקשורת
נצילות גבוהה )המצבר נטען גם כשהמכשיר כבוי(  	 
בדיקה ובקרה עצמית אוטומטית	 
הפעלה אוטומטית מיידית עם חזרת מתח רשת 	 

לפעולה
 	USB כולל תוכנת גיבוי וכבל תקשורת
 	UPS600M 600 בדגםVA / 650VA
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רמקולים ומערכות שמע

רמקול נייד ונגן מוזיקה  
DL-200 :דגם

 	USB יציאת
 	SD יציאת כרטיס
 	AUX יציאת
סוללה נטענת	 
כולל שלט אלחוטי	 
צבעים: שחור, שחור/לבן	 

רדיו דיסק ונגן מוזיקה  
9236W :דגם

כולל רדיו	 
 	USB כניסת
כרטיס זכרון	 
צבעים שחור/לבן 	 
כולל שלט אלחוטי	 

מערכת רדיו ניידת  
 CR-10/CR-11/CR-12 :דגם           

סטריאופני בעל 2 רמקולים גדולים 	 
בצדדי המכשיר

עוצמת צליל חזקה	 
עיצוב אלגנטי וחדשני	 
 	SD + USB נטען בכרטיסי
 	MP3 + WMA קורא קבצי
טיונר רגיש לקליטת סיגנל חלקה 	 

וללא רעשים
מסך דיגיטלי רחב למידע מצב שמע	 
הקפצה משיר לשיר וחיפוש פנימי	 
סוללה נטענת לשימוש לאורך זמן	 
מתאים לחדרי שינה חדרי ילדים מטבחים, 	 

משרדים וסלונים
מגיע בשלושה צבעים	 
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בידוריות קריוקי  

 רמקול קריוקי עוצמתי 
כולל טרולי

KR212/ KR210 :דגם
 	 ,)KR212 בדגם( RMS WATT 120 :עוצמה 

)KR210 בדגם( RMS WATT 100
 	,)KR212 בדגם( Woofer 12 :מגבר מובנה

Woofer 10 )בדגם KR210(, טוויטר טיטניום    
    בשני הדגמים

 מקלט Bluetooth מובנה לחיבור לכל סוגי 	 
הסמארטפונים, נגני MP3 מחשבים ועוד

זוג מיקרופונים אלחוטיים 	 
רדיו FM מובנה	 
 	ECHO אפקט
 	SD CARD מובנה עם כניסות MP3 נגן 

Bass Bost USB -ו
 	,IPHONE ,IPAD ,למחשב , AUX חיבור 

נגני SD ,USB ,MP3 ועוד.
ידית נשיאה טרולי לנשיאה וגלגלים מובנים	 
 	,)KR212 חיבור לזוג מיקרופונים חוטיים )בדגם

)KR210 חיבור למיקרופון חוטי נוסף )בדגם   

CARS מערכת סאונד קריוקי  
ADS-10 :דגם  

 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 	150Hz-15KHz :תחום תדרים
 	Disk On Key+SD+AUX :חיבורים
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 

FROZEN מערכת סאונד קריוקי  
ADS-11 :דגם  

 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 	150Hz-15KHz :תחום תדרים
 	Disk On Key+SD+AUX :חיבורים
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 

SOFIA מערכת סאונד קריוקי  
ADS-12 :דגם  

 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 	150Hz-15KHz :תחום תדרים
 	Disk On Key+SD+AUX :חיבורים
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 

מערכת קריוקי ניידת כולל   
מיקרופון ורדיו

KR103/KR104 :דגם
מיקרופון כולל כפתור כיבוי והפעלה	 
רדיו FM באיכות קליטה משובחת	 
תיבת עץ לאיכות צליל מושלמת	 
 	SD, MP3 כניסה לכרטיסי
 	USB כניסת
 	AVX יציאה
כניסה לזוג מיקרופונים + שליטה על עוצמה	 
אפשרות לכיוון אקו	 
עוצמת יציאה 100 וואט	 
 	1000MAH סוללה נטענת בעוצמה של
אפשרות ל- 2 צבעים: כסף/זהב	 
דגם KR104 כולל 2 מיקרופונים	 

מערכת קריוקי ניידת על גלגלים  
KR110 :דגם

 	  70W RMS קריוקי מקצועי עם עוצמה
 חיבור BT קל ופשוט לחיבור כל 	 

הטאבלטים ומכשירי הסמארטפון 
 סאב וופר "10 	 
 	 20Hz תדר נמוך ביותר
 תצוגת לדים צבעוניים בחזית הרמקול 	 
 מיקרופון אלחוטי באיכות שידור גבוהה 	 
 רדיו באיכות קליטה חלקה וללא רעשים 	 
 ידית נשיאה ממקום למקום כולל גלגלים 	 
חיבורים לכל סוגי המכשירים כולל 	 

גיטרה חשמלית, סינטי ועד 4 מקרופונים 
לשימוש משותף

סוללה נטענת	 
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פנס ראש מעוצב
עם ארבע ראשי LED כולל שלוש 

AAA סוללות
VHA17631 :מק"ט

פנס עט יוקרתי 
AAA כולל סוללת
VHA16611 :מק"ט

פנס ראש מעוצב 
בלתי שביר

עם 1W LED כולל שלוש 
AAA סוללות

VHA17731 :מק"ט

פנס יד מעוצב 
בלתי שביר

 עם 3W LED כולל ארבע 
סוללות 

VHA18750 :מק"ט

פנס יד מעוצב 
בלתי שביר

עם 1W LED כולל שלוש 
AAA סוללות

VHA18700 :מק"ט

פנס יד מעוצב 
בלתי שביר

עם 3W LED כולל שלוש 
C סוללות

VHA18702 :מק"ט

פנסים

פנס כיס לד
24 יח׳ במגש
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(AA/AAA)10 יחידות
    VBA410610 :מק"ט

1P 1 יחידה(9V)

    VBA402200 :מק"ט
1 יחידה 

 Lithium CR2(V3)
    VEA620600 :מק"ט

4 יחידות
   VBA410604 :מק"ט
(AA)(AAA)

   VBA410304 :מק"ט
(D)2 יחידות 42P יחידות

    VBA412002 :מק"ט
2P 2 יחידות(C)

    VBA411402 :מק"ט

סוללות

סוללות שמיעה

V13 דגם
  VDA460620 :מק"ט

V-312 דגם
   VDA460720 :מק"ט

V-675 דגם
 VDA460020 :מק"ט

V-10 דגם
 VDA461030 :מק"ט

CR123 ליתיום
    VEG620500 :מק"ט

זוג סוללות 2xAA ליתיום
    VBA410610 :מק"ט

    VGA567031 :מק"ט

מארז סוללות נטענות
4xAAA800MA

    VGA567061 :מק"ט

מארז סוללות נטענות 
4xAA משולב

2xAAA2100MA+800MA


