אלקטרוניקה קלה
ואביזרים נלווים

אביזרים נלווים לסלולר
אביזרים נלווים למחשב
סוללות
רמקולים ומערכות שמע
מכשיר הגברה וקשר

אביזרים נלווים לסלולר
דיסק און קי

מגוון רחב של דיסק און קי המתאים לכל סוגי הניידים
מגיע בנפחים שונים ומגוונים (עד )64MB

דגםUC370 :

•USB-C & USB A3.1

דגםUC350 :

•USB-C & USB 3.1

דגםUD320 :

•זיכרון  3ב 1 -לטלפון חכם
•USB 2.0
•OTG
•מיקרו USB
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דגםAI920 :

•זיכרון לאייפון (מאושר אפל)

אלקטרוניקה קלה

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

סוללה מוקשחת

סוללת חירום מוקשחת

•כוללת תאורת לד מובנת
•8,000 MAH

• 16,750 MAH

סוללת טעינה מעוצבת
•דקה במיוחד
•דגם מנהלים

סוללת טעינה בעיצוב מודרני

• 5,100 MAH

•10,000 MAH

כבלים ומתאמים
•מתאמים עם חיבורים שונים HDMI/ VGA / USB 3.1 :ועוד
•כבלים לניידים בצבעים שונים

מתאמים USB-C To VGA HDMI

כבלים למטענים חכמים  2ב1 -

מתאמים

•)USB-C HUB ) HDMI , USB 3.1
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אביזרים נלווים למחשב
כסאות ושולחנות גיימרים

שולחן גיימרים

כסאות לגיימרים

עם תאורת RGB
דגםDAEDALUS :

•כסאות נוחים במיוחד
•בעלי בוכנת גז
•זווית שכיבה עד
150מעלות
•ידיות 4D
•בסיס רחב
•בעלי כריות ראש וגב
•תאורת RGB
מובנית בכיסא
בדגמי הפרמיום

•עשוי משילדת אלומיניום ועץ
•בנוי בצורה ארגונומית ומותאם
למבנה הגוף ולישיבה ממושכת
•משטח עבודה ייחודי המותאם
למקלדת ועכבר
•כולל אוגדן כבילה
•גובה ניתן לכיוונון

מקלדות מכניות

מקלדת מכנית  7צבעים
דגםHERMES M1 :
•תאורת לד  7צבעים

•מנח יד WRIST REST
•זיכרון מובנה 256K
• 21מקשי ROLLOVER
•1000Hz

•מקשי מקרו
• 6פרופילים לניהול
•מצב תקיפה מוכן
•תוכנת  HERAלמצבי תאורה
שונים וניהול

מקלדת מכנית RGB
דגםHERMES P1 :
•תאורת  RGBנשלטת
•מנח יד WRIST REST
•זיכרון מובנה 72K
• 21מקשי ROLLOVER
•מקשי מקרו
• 6פרופילים לניהול
•מצב תקיפה מוכן
•תוכנת  HERAלמצבי תאורה
שונים וניהול
•משקל  1.56ק"ג
•אורך כבל  1.8מטר

סט מקלדת ,עכבר ואוזניות
דגם :קומבו
•מקלדת ממברנית  ARES MIמוארת בתאורת
נאון ב 7-צבעים שונים כולל אפקטים
• 6מקשי מולטימדיה
•אורך כבל  1.5מטר
•עכבר דגם ZEUS E2 ,3200DPI
•אוזניות דגם  EROS E1כולל מיקרופון מובנה
•אלמנט  40מ"מ
•תאורת RGB
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מקלדת מכנית 7
צבעי RGB
דגםHERMES E2 :

מקלדת מכנית
אופטית RGB
דגםHERMES P2 :

•בעלת מסגרת ממתכת

•תוכנת  HERAלמצבי
תאורה שונים וניהול
•אורך כבל  1.8מטר מוזהב
•זיכרון מובנה 72K
•משקל  1.1ק"ג

סט מקלדת ועכבר
דגםARES V2 :
•מקלדת ממברנית מוארת
•מקשי מולטימדיה קיצורי דרך
מודגשים
•מקשי  WASDמובלטים
•עכבר  DEMETER 3200DPIמואר

•1000Hz

•תוכנת  HERAלמצבי
תאורה שונים
•מקלדת ארגונומית קצרה
 87מקשים
•משקל  0.675ק"ג
•אורך כבל  1.5מטר

סט מקלדת ,עכבר ופד לעכבר
דגםARES V2 :
•מקלדת Mem-chanical Miracle

•מתג איכותי נוח ומהיר
•תאורת לד ברמות בהירות נשלטות
ומקשי מולטימדיה מקוצרים
•עמידה לנוזלים (לפי הגדרות יצרן)
•עכבר דגם ZEUS E2
•3200DPI

•תאורת לד
•משקל  105גרם
•פד עכבר לא מחליק -

NON SLIP

אלקטרוניקה קלה

אביזרים נלווים למחשב
עכברים

עכבר חוטי/אלחוטי נטען
דגםHERMES M1 :
•שכבת תאורת  RGBכפולה
• 7מקשים חכמים מנוהלים ע"י
תוכנת HERA
•עד 10800DPI
•אורך כבל 1.8מטר (גם מטען)
•כולל משקולות
•משקל עד  126גרם

עכבר אופטי 12000DPI
דגםZEUS P1 :
•תאורת RGB

•שליטה דרך תוכנת HERA

•שמונה מקשים חכמים
•עיצוב ארגונומי
•אורך כבל  1.8מטר
•משקל  125גרם

עכבר אופטי 3200DPI
דגםZEUS E1 :

עכבר אופטי מואר 4000DPI
דגםOUREA E1 :

•תאורת לד

•שליטה דרך תוכנת HERA

•שליטה מוחלטת
• 4משקולות ניתנות להחלפה
•אורך כבל  1.5מטר
•משקל 115-135גרם

•כולל משקולות
• 6מקשים חכמים
•עיצוב ארגונומי
•אורך כבל 1.8מטר
•משקל  125גרם

עכבר אופטי 7000DPI
דגםZEUS M1 :
•תאורת RGB
•שליטה דרך תוכנת HERA

•כולל משקולות
•שמונה מקשים חכמים
•עיצוב ארגונומי
•אורך כבל  1.8מטר
•משקל  125-115גרם

פד עכבר רחב למקלדת ועכבר
•פד עכבר מקצועי
•תפירה איכותית מבד Honeycomb
•לא מחליק NON SLIP -
•גודל 3*300*900 :מ"מ (אורך*רוחב*עובי)

אוזניות

אוזניות פול קאפ 7.1

אוזניות פול קאפ

דגםHEPHAESTUS P1 :

דגםHEPHAESTUS E1 :

•חיבור  USBמוזהב
•יחידת רטט  30מ"מ
•אלמנט  50מ"מ
•תאורת לד RGB
•קירור מובנה
•מיקרופון Omnidirectional
•בקר מרחוק מובנה
•אורך כבל  1.8מטר

•יחידת רטט  30מ"מ
•אלמנט  50מ"מ
•תאורת לד RGB
•קירור מובנה
•מיקרופון Omnidirectional
•בקר מרחוק מובנה
•אורך כבל  1.8מטר
•חיבור  USBלתאורה וחיבור
 3.5מ"מ לאודיו

אוזניות פול קאפ
דגםHEBE E1 :
•אלמנט  40מ"מ
•תאורת לד RGB
•מיקרופון Omnidirectional
•בקר מרחוק מובנה
•אורך כבל  2מטר

אוזניות פול קאפ
דגםEROS M1 :
•אלמנט  50מ"מ
•תאורת לד RGB
•מיקרופון Omnidirectional
•אורך כבל 1.8מטר
•חיבור  USBמוזהב

אוזניות פול קאפ
דגםHEBE P1 :
•תמיכה ע"י תוכנת HERA

•תומך בסראונד 7.1
•עובד עם כל הקונסולות
משחק
•אלמנט  53מ"מ
•מסנן רעשים
•מיקרופון עם מירכוז קול
•שלט לשליטה בסאונד
•חיבורי  3.5מ"מ
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אלקטרוניקה קלה

סוללות

 4יחידות ()AA
מק"טVBA410604 :

 4יחידות ()AAA
מק"טVBA410304 :

מטען  4 +סוללות AA
2600MAx4

 CR123ליתיום
מק"טVEG620500 :

מק"טVBA411402 :

 10יחידות ()AA/AAA
מק"טVBA410610 :

מק"טVIA57642 :

 2יחידות )C( 2P

 1יחידה )9V( 1P
מק"טVBA402200 :

מק"טVBA412002 :

 1יחידה

)Lithium CR2(V3
מק"טVEA620600 :

זוג סוללות 2xAA

מארז סוללות נטענות

מארז סוללות נטענות

מק"טVBA410610 :

מק"טVGA567031 :

מק"טVGA56756404 :

ליתיום

800MA 4xAAA

סוללות שמיעה

דגם V-312

מק"טVDA460716 :

דגם V13

מק"טVDA460616 :
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 2יחידות )D( 2P

דגם V-675

מק"טVDA460016 :

דגם V-10

מק"טVDA461016 :

2600MAx4 AA

מערכת סאונד קריוקי

בידורית בלוטוס

דגםKA403/KA404 :

CARS FROZEN, SOFIA
דגםADS-10, 11, 12 :

•מיקרופון חוטי
•שליטה על עוצמת המיקרופון
•שליטה על אפקט אקו
•כניסת USB
•כניסת מיקרו SD
•כניסת AUX AUDIO INPUT
•איקוולייזר  4מצבים קבועים
•רדיו דיגיטלי  +תחנות קבועות
•מגיע בשני צבעים שחור משולב
אדום ,שחור משולב כחול

•עוצמה1000W p.m.p.o :

•תחום תדרים:

150Hz-15KHz

•חיבורים:

Disk On Key+SD+AUX

•כולל מיקרופון
•מצב אקו

בידוריות חכמות ״/12״15

בידורית בלוטוס
דגםKR401/402 :

•עוצמה W RMS40

•מיקרופון אלחוטי
•שליטה חכמה על הרמקול כולל הפרדת
צלילים דרך אפליקציית SPEAKER PRO
•חיבור BLUETOOTH
•חיבור  USBוכניסה לכבל PL
•רדיו דיגיטלי
•סוללת ליתיום חזקה במיוחד
•תאורת  LEDצבעונית
•ידית לנשיאה קלה ונוחה

•עוצמה1000W p.m.p.o :

•תחום תדרים:

150Hz-15KHz

•חיבורים:

Disk On Key+SD+AUX

•כולל מיקרופון
•מצב אקו

רמקול
אלחוטי
דגםJB-1 :

מכשירי הגברה וקשר

ווקי טוקי SKM

מתאים לטיולי שטח ,אירועי ענק ,הופעות,
הפקות טלוויזיה וקולנוע ,כנסים ,תערוכות
וטיולים בארץ בחו"ל מחסנים ותקשורת
מקומית זמינה ומהירה לעסקים.
• 3ערוצי שידור
• 2נורות לד לבחינת התדר
• 5קילומטרים של קליטה
•מצב שינה לשמירה על אנרגיית סוללות
•המכשיר אינו כולל סוללות

אלקטרוניקה קלה

רמקולים ומערכות שמע

ווקי טוקי מקצועי

•עד  7ק"מ מרחק קליטה ש"פ
• 8ערוצים שונים
•רמקול פנימי חזק
•מעקב אות עוצמת דיבורית
•פנס לד
•לחצן צלצול
•מצב חכם – שיחה ללא לחיצה

•סוללה חזקה במיוחד
•מיקרופון מובנה
•צבעים :שחור  +כחול

מגבר חגורה BT

 +מיקרופון

•רדיו דיגיטלי מובנה
•אנטנה לקליטה מושלמת
•תופסן אחיזה לחגורה
•BT

•מיקרופון מדונה
•עוצמה גבוהה במיוחד ולאורך זמן
•סוללת ליתיום
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