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אלקטרוניקה 
קלה ואביזרים 

נלווים
אביזרים נלווים לסלולר
אביזרים נלווים למחשב

פנסים  |  סוללות
רמקולים ומערכות שמע

מדיה לצריבה
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אביזרים נלווים לסלולר    דיסק און קי 
מגוון רחב של דיסק און קי המתאים לכל סוגי הניידים	 
 	)64MB מגיע בנפחים שונים ומגוונים )עד

UC370 :דגם
 	USB-C & USB A3.1

UD320 :דגם
זיכרון 3 ב- 1 לטלפון חכם 	 
 	USB 2.0
 	OTG
 	USB מיקרו

UC350 :דגם
 	USB-C & USB 3.1

AI920 :דגם
זיכרון לאייפון )מאושר אפל(	 
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אלקטרוניקה קלה
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כבלים ומתאמים
מתאמים עם חיבורים שונים: HDMI/ VGA / USB 3.1 ועוד	 
כבלים לניידים בצבעים שונים	 

USB-C To VGA HDMI מתאמים כבלים למטענים חכמים 2 ב- 1מתאמים
 	)USB-C HUB ) HDMI , USB 3.1

סוללות חירום לטעינה
מגוון רחב של סוללות הטענה לטלפונים חכמים	 
מתאים לכל סוגי הניידים	 
בעלי תאורת לד 	 
מגיעים בנפחים שונים	 

סוללת טעינה בעיצוב מודרני  
 	 10,000 MAH

סוללת טעינה מעוצבת
דקה במיוחד	 
דגם מנהלים	 
 	 5,100 MAH 

סוללת חירום מוקשחת
 	 16,750 MAH  

סוללת מוקשחת
כוללת תאורת לד מובנת    	 
 	 8,000 MAH
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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

אביזרים נלווים למחשב 

מקלדות, עכברים ואוזניות  
סט מקלדת, עכבר ואוזניות מדונה	 
מקלדות מכניות מוארות	 
מקלדות ממברניות מוארות	 
עכברים מקצועיים מוארים, DPI גבוה, 	 

מיועדים לגרפיקה ולמשחקים
אוזניות מדונה עוצמתיות,                	 

סראונד מובנה

VA650/ VA600 אל פסק אינטראקטיבי  
UPS 600M / UPS 650M :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
 	 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

VA1000 אל פסק אינטראקטיבי  
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
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אלקטרוניקה קלה

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

)AA/AAA(10 יחידות
    VBA410610 :מק"ט

1P 9(1 יחידהV(
    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

CR123 ליתיום
    VEG620500 :מק"ט

זוג סוללות 2xAA ליתיום
    VBA410610 :מק"ט

    VGA567031 :מק"ט

מארז סוללות נטענות
4xAAA800MA

    VGA56756404 :מק"ט

AA מארז סוללות נטענות
2400MAx4
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מדיה לצריבה 

רמקולים ומערכות שמע

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

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 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	 

  CARS, מערכת סאונד קריוקי  
FROZEN, SOFIA

ADS-10, 11, 12 :דגם  
 	1000W p.m.p.o :עוצמה
 	150Hz-15KHz :תחום תדרים
 	Disk On Key+SD+AUX :חיבורים
כולל מיקרופון	 
מצב אקו	 


