2

600 ml

1001134 Obedár BENTO 0,6L

Popis: Inšpirovaný japonskými bento boxmi, zhotovený z PP,
je vhodný na skladovanie jedla, horúceho i studeného.
Rozmery: ø 15 x 12,7 cm

14,95 €
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04

12

350 ml

1001957 Fľaša na čaj INFUSER 0,35 L
Popis: Vlastnosti: vstavané sitko, dvojitá stena, vhodná
do umývačky, odolná voči špine, pachu a rozbitiu,
vyrobená z odolného a ľahkého TritanTM materiálu.
Rozmery: 7,6 x 8,1 x 22,2 cm

14,78 €

04

09

12

1 000 ml

1001828 Pohár na šalát MASON 1 L

Popis: Ľahká alternatíva skla, nepriepustná, s odnímateľnou
nádobou na dressing, odolná voči špine, pachu a rozbitiu, vhodná
do umývačky, vyrobená z ľahkého a odolného materiálu TritanTM.
Rozmery: ø 10,4 x 17,8 cm

11,15 €
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3

350 ml

1001925 Recyklovaný a recyklovateľný hrnček 0,35 L
Popis: Ocenený hrnček, zhotovený z eCycle® materiálu, 100 %
recyklovaného a recyklovateľného materiálu, bezpečného pre
potraviny. Nepriepustný, vhodný do umývačky a mikrovlnnej rúry.
Rozmery: 8 x 7,5 x 20 cm

11,09 €
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09

12

470 ml

1001918 Plastický hrnček 0,47 L

Popis: Hrnček s intuitívnym dizajnom, nepriepustný, izolovaný dvojitou stenou.
Hrnček je vhodný do umývačky a do držiakov na poháre v autách.
Rozmery: 7,7 x 7,5 x 22,9 cm

12,52 €

03

04

09

350 ml

1001923 Vákuový nerezový termohrnček 0,35 L

Popis: Optimálny termohrnček, nepriepustný, udrží nápoj horúci viac
ako 3 hodiny a studený viac ako 20 hodín. Vhodný do umývačky a do
držiakov na poháre v autách. Vákuovo izolovaná nehrdzavejúca oceľ.
Rozmery: 7,9 x 7,4 x 16,8 cm

14,97 €

06

03

470 ml

1001919 Vákuový nerezový termohrnček 0,47 L
Popis: Udrží nápoj horúci viac ako 3 hodiny a studený viac
ako 20 hodín. Vhodný do umývačky a do držiakov na poháre
v autách. Vákuovo izolovaná nehrdzavejúca oceľ.
Rozmery: 7,7 x 7,5 x 22,7 cm

16,80 €

07

4

06

WITH TREND
design

350 ml

1001101 AVEO fľaša
na vodu 0,35 L
Popis: Štýlová fľaša, ľahko sa naplní vďaka
odnímateľnému vrchnáku (široký otvor),
odolná voči zašpineniu, pachu a rozbitiu,
zhotovená z odolného a ľahkého TritanTM
materiálu, vhodná do umývačky.
Rozmery: ø 6,4 x 20,2 cm

8,88 €
09

12

04

06

WITH TREND
design

600 ml

1001102 AVEO fľaša na vodu 0,6 L

Popis: Štýlová fľaša, ľahko sa naplní vďaka
odnímateľnému vrchnáku (široký otvor), odolná voči
zašpineniu, pachu a rozbitiu, zhotovená z odolného
a ľahkého TritanTM materiálu, vhodná do umývačky.
Rozmery: ø 7,1 x 24 cm

10,15 €
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77

800 ml

1002671 Fľaša na
vodu Active 0,8 L
Popis: S meradlom na sledovanie dennej
spotreby vody, so šnúrkou na pohodlné nosenie,
nepriepustným vrchnákom, jednoručným
otváraním je ideálna pre akéhokoľvek aktívneho
spotrebiteľa. Vhodná do umývačky, odolná
voči zašpineniu, pachu a rozbitiu. Vyrobená
z odolného a ľahkého TritanTM materiálu.
Rozmery: 7,9 x 8,1 x 26,9 cm

11,82 €
04

05

09

600 ml

1002863 TWIST&GO fľaša 0,6 L
Popis: Ikonický Aladdin produkt, v nerezovej
verzii. Nepriepustná fľaša, s obojstranným
vekom (pre jednoduché čistenie a pridávanie
ovocia). Vhodná do umývačky.
Rozmery: 7,9 x 8,6 x 26,7 cm

18,62 €
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5

500 ml

1001287 Vákuový obedár ADVENTURE 0,5 L
Popis: Vákuová izolácia udrží jedlo teplé alebo
studené 12 hodín, vrátane príboru.
Rozmery: 0,5 l

35,78 €

500 ml

1000811 Vákuový obedár CLASSIC 0,5 L
Popis: Nerezová nádoba na potraviny s dvojitou
stenou a vákuovou izoláciou, ktorá udrží jedlo teplé
alebo studené 12 hodín. Nepriepustná.
Rozmery: 0,5 l

37,92 €

44

09

350 ml

1002284 Vákuový termohrnček
MOUNTAIN 0,35 L
Popis: Dvojitá stena, vákuová izolácia, otváranie
tlačidlom, udrží nápoje horúce 7 hodín, studené
9 hodín. Nepriepustný, vhodný do umývačky.
Rozmery: 0,35 l

35,89 €
07

6

03

350 ml

1001569 Klasický termohrnček 0,35 L

Popis: Vákuovo izolované telo a termo uzáver udrží nápoj
horúci počas 4,5 hodín, studený počas 5 hodín a ľadový
počas 10 hodín. Je ľahko ovládateľný jednou rukou.
Rozmery: 0,35 l

24,46 €

44

09

470 ml

1001228 Vákuová fľaša CLASSIC 0,47 L

Popis: Vákuová izolácia udrží nápoje teplé alebo studené 15 hodín.
Nepriepustná, s dvojitou vákuovo izolovanou stenou.
Rozmery: 0,47 l

36,38 €
44

09

44

44

09

750 ml

1 000 ml

1001612 Vákuová fľaša CLASSIC 0,75 L

1001254 Vákuová fľaša CLASSIC 1 L

40,48 €

44,31 €

Popis: Vákuová izolácia udrží nápoje teplé alebo studené 20 hodín.
Nepriepustná, s dvojitou vákuovo izolovanou stenou.
Rozmery: 0,75 l

09

Popis: Vákuová izolácia udrží nápoje teplé alebo studené
24 hodín. Nepriepustná, s dvojitou vákuovo izolovanou stenou.
Rozmery: 1 l

7

2 years guarantee
for all Wenger backpacks

WR600630 FUSE batoh na 15.6" notebook

WR600633 PILLAR batoh na 16"

42,68 €

47,43 €

WR600636 TRANSIT batoh na 16" notebook

WR600627 GIGABYTE 15 Macbook Pro batoh

Popis: Čierny FUSE batoh pre 16 palcový notebook s vystuženým priestorom,
priehradka pre notebook 15.6" / 41 cm, neoprénové vrecko na 10" / 25 cm
tablet / eReader. Vďaka odľahčenej konštrukcii je vhodný aj na dlhšie cestovanie.
Rozmery: 47 x 36 x 11 cm

Popis: Batoh na 16" notebook, s komfortným polstrovaním
z priedušného materiálu na zadnej strane, vystuženým
priestorom na notebook, 3 veľkými vreckami,
bočnými vreckami na zips, špeciálnym popruhom pre
pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra.
Rozmery: 46 x 33 x 25 cm

56,92 €

8

notebook

Popis: Vhodný pre väčšinu 16" notebookov. Komfortné ramienka, polstrovaný
chrbát, množstvo priestoru, počítačové vrecko SWISSGUARD, organizér
na základné pomôcky, stabilizačná výstuha v spodnej časti batohu.
Rozmery: 48 x 36 x 23 cm

Popis: Vhodný pre väčšinu 15" notebookov. Ochranná priehradka
na notebook, vrecká na tablet, vystužené držadlo.
Rozmery: 42 x 29 x 17 cm

71,14 €

2 years guarantee
for all Wenger backpacks

WR602807 Wenger CITY GO 16” notebook/tablet batoh
Popis: Batoh s 3 priehradkami, vreckom na tablet, organizérom,
stabilizačnou vložkou, skrytým bezpečnostným vreckom,
prievzdušnou vystuženou zadnou časťou.
Rozmery: 31 x 46 x 26 cm

75,68 €

WR602811 Wenger CITY ROCK 16”
notebook batoh/obchodná taška
Popis: 2v1 batoh, ktorý sa ľahko premení na obchodnú tašku cez rameno.
Vhodná na notebook do 16”. Obsahuje organizér s RFID ochranou,
tajné vrecko, prievzdušný vystužený zadný panel, ramenný popruh,
ktorý môže byť skrytý, pútko na batožinu a stabilizačnú vložku.
Rozmery: 31 x 41 x 23 cm

75,68 €

WR600637 Wenger CARBON 17” batoh na notebook
Popis: Ľahký batoh na notebook pre notebooky do 17”, so stabilizačnou
vložkou, prievzdušným zadným polstrovaním, pevnými ramennými
popruhmi, ergonomickou rukoväťou, rýchlo prístupovým vreckom,
organizérom, sieťovým bočným vreckom, pútkom na batožinu.
Rozmery: 38 x 48 x 23 cm

71,14 €

WR600639 Wenger PEGASUS 17” batoh na notebook

Popis: Efektívne chráni notebook, do veľkosti 17”. Obsahuje základný organizér,
rýchlo prístupné vrecko, prievzdušné zadné polstrovanie, stabilizačnú vložku,
ergonomickú vystuženú rukoväť, ramenné popruhy a pútku na upevnenie k batožine.
Rozmery: 38 x 47 x 23 cm

66,40 €

9

2 years guarantee
for all Wenger backpacks

WR601082 BAHN batoh na notebook

Popis: Batoh mestského štýlu s vystuženým priestorom pre 14"
notebook a 10" tablet, prešívanými polstrovanými vreckami pre všetku
elektroniku, bočné vrecká na dáždnik alebo fľašu, skryté zadné vrecko,
s popruhom pre pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra.
Rozmery: 33 x 48 x 16,5 cm

75,89 €

WR601058 Notebook ruksak METRO

Popis: Mestský ruksak s vystuženým priestorom pre 16" notebook a 10"
vreckom pre tablet s podšívkou odolnou proti poškriabaniu. Predstavuje
praktický organizér so systémom vreciek, ochranné, prešívané polstrovanie
vo všetkých vreckách pre elektroniku, rýchly prístup k vnútorným vreckám
zo sieťoviny, pohodlné ramenné popruhy a špeciálny popruh pre
pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra. Kapacita: 21 L
Rozmery: 30 x 57 x 13 cm

84,42 €

WR601057 UNDERGROUND taška na notebook

WR601056 Taška na 13" notebook

56,92 €

52,17 €

Popis: Vystužená taška na notebook 16" / 41 cm s vreckom na
tablet/eReader. Odnímateľný ramenný popruh, duálne rukoväte,
popruh pre pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra.
Rozmery: 30 x 40 x 10 cm

10

Popis: Štíhla taška na 13" / 33 cm notebook, s vystuženým vreckom
na tablet/eReader, predným vreckom na zips, organizérorom,duálnou
rukoväťou a odnímateľným ramenným popruhom.
Rozmery: 39 x 25 x 7 cm

2 years guarantee
for all Wenger backpacks

03

14": 10287.11

07

14": 10287.16

27x 42x15 cm

WR601068|WR601069|WR601070|
WR601071 RELOAD batoh na notebook

Popis: Batoh s vystuženým priestorom pre 14” alebo 16 " notebook a vreckom
na 10" tablet, pohodlnými ramennými popruhmi, polstrovanou rukoväťou,
vreckom pre rýchly prístup k položkám, ktoré potrebujete najčastejšie,
organizérom, bočným vreckom na zips, predným vreckom na zips, špeciálnym
popruhom pre pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra.

71,14 €

03

16": 19354.11

07

16": 19354.16

31x44x18 cm

03

14": 53665.11

07

14": 53665.16

2 years guarantee
for all Wenger laptop cases

38 x 26 x 5 cm

WR601062|WR601063|WR601079|
WR601080 FORMAT taška s vreckom na tablet

Popis: Vystužená taška pre 14"alebo 16" notebook a vreckom pre 10" tablet s podšívkou
odolnou proti poškriabaniu, organizérom pre podstatné veci, vreckom pre rýchly
prístup, vystuženou rukoväťou a nastaviteľným vystuženým ramenným popruhom.

03

16": 72244.11

07

16": 72244.16

40,64 x 28,58 x 8,89 cm

52,17 €
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2 years guarantee
for all Wenger laptop cases

WR600643 SENSOR taška na 15" Macbook Pro

Popis: Tenká a elegantná taška s výstužou pre 15" notebook s vyhradenými
vreckami pre iPad, vreckom pre rýchly prístup k potrebným položkám.
Vyhovuje požiadavkám na príručnú batožinu, ktoré sú stanovené
leteckými spoločnosťami. Vysoko účinná Triple ochranná vrstva.
Rozmery: 32 x 40 x 8 cm

47,43 €

WR600653 SHERPA dvojdielna taška

Popis: Štíhla taška na 16" / 41 cm notebook, s odolným ramenným popruhom
voči roztrhnutiu. Spĺňa podmienky pre príručnú batožinu s notebookmi
stanovené poprednými leteckými spoločnosťami. Hmotnosť 620 g.
Rozmery: 43 x 32 x 6 cm

28,46 €

WR600654 LEGACY ruksak na 17" notebook

WR600655 LEGACY taška na 17" notebook

42,68 €

61,65 €

Popis: Štíhla a elegantná taška na 17 "/ 43 cm notebook, ktorá bezpečne
ochráni Váš notebook. Organizér udrží položky, ako sú káble, nabíjačky,
vizitky, a iné, ľahko prístupné. Ramenný popruh odolný voči roztrhnutiu.
Rozmery: 47 x 15 x 32 cm

12

Popis: Trojdielna taška na 17 "/ 43 cm notebook. Ramenný
popruh je odolný voči roztrhnutiu. Má tri hlavné priestory, popruh
pre pripevnenie na kovové držadlo cestovného kufra.
Rozmery: 34 x 44 x 18 cm

WR601066 Wenger SOURCE 16" taška na notebook

Popis: Polstrovaná taška na 16" notebook, s vreckom na 10" tablet / eReader,
s podšívkou proti poškrabaniu. Dvojitý odkladací priestor, organizér, vrecko
pre rýchly prístup, polstrované rukoväte, ramenný pás, pútko na batožinu.
Rozmery: 39 x 28 x 10 cm

66,40 €

2 years guarantee
for all Wenger laptop cases

WR600671 LEGACY 14.1”
Rozmery: 36 x 29 x 3 cm

23,71 €

Popis: Puzdro na notebook - materiál polyester,
puzdro je skvelým nástrojom pre štýlové prenášanie
väčšiny typov notebookov až do uhlopriečky
15,6" / 14 ". Ponúka plnohodnotnú ochranu a
zároveň ho ľahko uložíte do akejkoľvek väčšej
tašky alebo batohu. ShockGuard systém od
spoločnosti Wenger zaisťuje uloženému prístroju
dvojitú vrstvu ochrany. Ľahký a minimalistický dizajn
mu pritom pridáva len úplné minimum hmotnosti.

WR600672 LEGACY 16”
neoprénové puzdro pre notebook
Rozmery: 42 x 28 x 3 cm

26,57 €

WR600659 GRANADA taška na 17" notebook

Popis: Business taška na notebook na kolieskach s moderným dizajnom.
Polstrovaný priestor pre väčšinu notebookov do veľkosti 17". Priestranná rýchlo
prístupná priehradka je ideálna pre dlhšie služobné cesty. Obchodný organizér
udržuje perá, telefón, kľúče, vizitky a pod. prístupné cez rad vreciek.
Rozmery: 43 x 42 x 25 cm

94,86 €

WR600662 PATRIOT 17" 2 dielna sada tašiek

Popis: 2 dielna sada tašiek sa skladá z tašky na kolieskach a
notebook tašky až do 17 ". Taška na kolieskach obsahuje polstrovanú
priehradku pre až 17 "/ 43 cm notebook, vrecko pre rýchly prístup,
rozšíriteľné priehradky, ergonomickú rukoväť. Notebook taška pre
15,4 "/ 39 cm notebook sa ľahko pripevní na rukoväť batožiny.
Rozmery: 43 x 37 x 26 cm

123,31 €
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LIFETIME guarantee
for all Victorinox knives

VX0712264
VX0713363

VX0710065 SwissCard Classic

Popis: Púzdro obsahuje: otvárač listov (čepeľ),
nožnice, nerezový špendlík, pilník na nechty so
skrutkovačom, univerzálnu pinzetu, špáradlo,
guľôčkové pero, pravítko (cm), pravítko (v palcoch).
Rozmery: 82,5 x 4,5 x 54,5 mm

22,35 €

VX0710065

04

03

09

VX06223 Vreckový nôž
Victorinox CLASSIC SD 58 mm

06

Popis: Švajčiarsky vreckový nôž obsahuje: malý nôž
na krájanie, mini nožnice, pilník na nechty s hrotom
pre skrutkovanie, špáradlo, pinzetu, kľúčenku.
Rozmery: 58 x 9 x 18 mm

08

65

12,35 €

58 mm
64

58 mm

VX06123 Vreckový nôž
Victorinox ESCORT 58 mm
Popis: Obsahuje: čepeľ, pilník na nechty so
skrutkovačom, krúžok na kľúče, pinzetu, špáradlo.
Rozmery: 58 x 8 x 18 mm

7,80 €

58 mm

VX06163 RALLY vreckový nôž

Popis: Vreckový nôž s funkciami: nôž, pilník s
hrotom skrutkovača, otvárač fliaš, odstraňovač
izolácie, špáradlo, pinzeta, kľúčenka.
Rozmery: 58 x 9 x 19,5 mm

9,08 €

84 mm

VX03303 WAITER vreckový nôž
Popis: Švajčiarsky vreckový nôž obsahuje:
otvárač na konzervy, rovný skrutkovač 5 mm/
vhodný aj pre krížové skrutky/, odstraňovač
izolácie z drôtov, špáradlo, pinzetu, veľkú
čepeľ, vývrtku, otvárač fliaš a kľúčenku.
Rozmery: 84 x 12,5 x 26 mm

11,98 €
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LIFETIME guarantee
for all Victorinox knives

91 mm

91 mm

VX13713 Vreckový nôž Victorinox HUNTSMAN 91 mm

VX13613 Vreckový nôž Victorinox CAMPER 91 mm

28,17 €

18,89 €

Popis: Švajčiarsky vreckový nôž obsahuje: veľkú a malú čepeľ, vývrtku,
otvárač na konzervy a fľaše, malý a veľký skrutkovač, odstraňovač
izolácie z drôtov, dierkovač, kľúčenku, pinzetu, špáradlo, nožničky.
Rozmery: 91 x 21 x 27 mm
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04

06

65

64

05

91 mm

VX13603 Vreckový nôž Victorinox SPARTAN 91 mm
Popis: Švajčiarsky vreckový nôž obsahuje: veľkú a malú čepeľ, vývrtku,
otvárač na konzervy a fľaše, malý skrutkovač (3 mm), skrutkovač (6 mm),
odstraňovač izolácie z drôtov, dierkovač, kľúčenku, pinzetu, špáradlo.
Rozmery: 91 x 15 x 26,5 mm

15,98 €

Popis: Švajčiarsky vreckový nôž s nasledujúcimi funkciami: veľká čepeľ, malá
čepeľ, otvárač na konzervy, malý skrutkovač, vývrtka, píla na drevo, krúžok na
kľúče, špáradlo, pinzeta, otvárač fliaš, odstraňovač izolácie z drôtov, skrutkovač.
Rozmery: 91 x 18 x 27 mm

111 mm

VX08353 Vreckový nôž Victorinox NOMAD 111 mm
Popis: Švajčiarsky vreckový nôž s nasledujúcimi funkciami: veľká
čepeľ, vývrtka, otvárač na konzervy, malý skrutkovač 3 mm (aj pre
krížové skrutky), otvárač fliaš, veľký skrutkovač 6 mm, odstraňovač
izolácie z drôtov, krúžok na kľúče, pinzeta, špáradlo.
Rozmery: 111 x 16 x 32 mm

29,25 €
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LIFETIME guarantee
for all Victorinox knives

09

220 mm

VX67831|VX67833|VX67836
Victorinox nôž na
paradajky a klobásy
Popis: Vlastnosti: extrémne ostrá, vlnitá čepeľ,
ergonomicky tvarovaná rukoväť, vhodná do
umývačky, dĺžka čepele 11 cm, hmotnosť 33g
Rozmery: 11 cm

3,49 €

03

10

05

08

11

174 mm

VX76075 Victorinox
univerzálna škrabka
Popis: Vlastnosti: extrémne ostrá, zúbkovaný
okraj pre tvrdšiu kôru, ergonomicky tvarovaná
rokoväť, dĺžka 17,4 cm, hmotnosť 21 g
Rozmery: 17,4 cm

3,57 €
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LIFETIME guarantee
for all Silicon Power pendrives

USPC31 USB Silicon Power Mobile
C31, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB
Popis: Rotačné puzdro s konektorom USB a zástrčkou typu C pre
jednoduchý prenos dát medzi počítačmi a mobilnými zariadeniami.
360 ° kryt (bez straty čiapočky) a technológia CoB na ochranu.
Rozmery: 33 x 12,3 x 8,5 mm

1:1

1:1

1:1

USPJ35 USB Silicon Power J35 3.1,
8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

USPT35 USB kľúč Silicon Power T35 2.0,
8GB, 16GB, 32GB, 64GB

Popis: Mimoriadne ľahký a malý, s nerezovým povrchom
odolným proti poškriabaniu a mäkkým nárazníkom na dodatočnú
ochranu. Pracuje s ochranným systémom CoB.
Rozmery: 20 x 14 x 5,6 mm

Popis: Extrémne ľahký a malý USB kľúč s nerezovým vonkajším povrchom, ktorý
je odolný voči poškrabaniu. Na vrchnej časti produktu sa nachádza jemnejší
materiál, ktorý poskytuje dodatočnú ochranu. Pracuje s ochranným systémom CoB.
Rozmery: 20 x 14 x 5,6 mm

USB for iPhone

USPZ30 USB kľúč pre iPhone
Silicon Power xDrive Z30
Popis: USB 3.0, podporuje iPhone a iPad, iOS 7.1 alebo
novšie, s modrým LED indikátorom a bezvrchnákovým,
vysúvacím dizajnom. Kapacita: 32GB, 64GB, 128GB.
Rozmery: 62,7 x 23,5 x 9,8 mm
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LIFETIME guarantee
for all Silicon Power pendrives

1:1
1:1

USPX21 Silicon Power USB kľúč OTG X21

Popis: OTG X21 USB kľúč je vybavený 360 stupňovým otočným uzáverom,
ktorý chráni konektor USB/microUSB, pokiaľ flash disk nepoužívate.
Jednoduchým stlačením palca otočíte kryt a môžete ho hneď použiť.
Ponúka na stiahnutie SP File Explorer, správcu súborov pre zariadenia s OS
Android, ktoré podporujú USB OTG. Poskytuje rozšírenie pamäti pre Vaše
mobilné zariadenie, hlavne pre tie, ktoré nemajú slot na micro SDkartu.
Je navrhnutý s rozhraním micro-USB a USB 2.0 konektoru, čo umožňuje
užívateľom kopírovať a prenášať súbory medzi rôznymi Android.
Rozmery: 33 x 12,3 x 3,1 mm

USPT50 Silicon Power USB kľúč TOUCH T50

Popis: Touch T50 USB kľúč podporuje rozhranie USB 2.0. Na produkt je
poskytnutá doživotná záruka, dodávaný je s aplikačným softvérom SP Widget,
ktorý poskytuje sedem hlavných zálohovacích a bezpečnostných nástrojov
a tiež aj Recuva File Recovery, ktorý umožňuje užívateľom ľahko zachrániť
zmazané súbory, vrátane digitálnych fotografií, dokumentov, hudby a videa.
Rozmery: 24,3 x 12,2 x 4,6 mm

MORE SPACE
FOR
YOUR LOGO

1:1
1:1
2014

USPF80 Silicon Power USB kľúč F80
2015

Popis: Elegantný a komfortný kovový
USB kľúč. Model je víťazom reddot
design awardu v roku 2013. USB2.0 /
2016
USB1.1 kompatibilné. Doživotná
záruka.
Rozmery: 44 x 18 x 4,5 mm
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2014

USPF80LE Silicon
Power USB kľúč F80

2015

Popis: LIMITOVANÁ EDÍCIA! Elegantný a
komfortný kovový USB kľúč.2016
Model je víťazom
reddot design awardu v roku 2013. USB2.0 /
USB1.1 kompatibilné. Doživotná záruka.
Rozmery: 44 x 18 x 4,5 mm

USPC80 Silicon Power
USB kľúč MOBILE C80
Popis: Mobile C80 USB kľúč je vyrobený s 360°
otočným viečkom, ktorý chráni konektor pred
poškodením, keď nie je používaný. Navyše,
zinková zliatina puzdra bola opieskovaná,
a tak poskytuje vynikajúcu odolnosť voči
poškriabaniu a odtlačkom prstov. Produkt
má duálne rozhranie, ktoré podporuje USB
typu C aj štandardné porty typu USB.
Rozmery: 49,4 x18 x 6,6 mm

LIFETIME guarantee

2014

for all Silicon Power pendrives

2015

USPB30 Silicon Power USB kľúč BLAZE B30
2016

Popis: Super rýchly a štýlový USB kľúč s doživotnou zárukou.
Kompatibilný s Windows 8/7 / Vista / XP / 2000, Mac
OS 10.3.x, Linux 2.6.x. Rozhranie: USB 3.0 a 2.0.
Rozmery: 53,7 x 18,0 x 10,3 mm

MORE SPACE
FOR
YOUR LOGO
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06
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2014

USPU05 Silicon Power USB ULTIMA U05

Popis: Ultima U05 USB kľúč s jeho elegantným a moderným dizajnom
pomocou zaťahovacieho chipu je ľahšie použiteľný a efektívnejší.
Jednoducho prstom výsuvný chip. Jeho matný povrch je odolný proti
poškodeniu a odtlačkom, SP Widget softvér na stiahnutie zdarma,
poskytne 7 hlavných uložení. Kompatibilné USB 2.0 / USB 1.1.
Rozmery: 53,9 x 20 x 10 mm

USPU03LE Silicon Power USB kľúč
ULTIMA U03 mini SP logom
2015

Popis: Elegantný dizajn SP Ultima U03 USB kľúč má jednoduchý, ale klasický
vzhľad, na čelnom panely s luxusne lesklou brúsenou textúrou, zadná strana je
2016
hladká. Zaťahovací dizajn poskytuje
ľahký prístup a jednoduché skladovanie.
Kompatibilný s USB 2.0 a 1.1. Doživotná záruka. Kapacita: 8 GB, 16 GB, 32 GB.
Rozmery: 55 x 20 x 8,6 mm

USB Type-A

2018

USB micro-B

USPC50 USB Silicon Power Mobile
C50, 32GB, 64GB, 128GB
Popis: Náš nový OTG Mobile C50 má tri konektory - USB Typ -A, Micro-B a Typ-C
pre jednoduché zdieľanie dát medzi novými generačnými zariadeniami USB typu
C a tradičnými zariadeniami s mikro-B typom. Vyrábané s technológiou CoB.
Rozmery: 41,7 x 7 x 15 mm

USB Type-C

3 in 1
19

3 years guarantee
for all Silicon Power HDDs

USPS03 Hard Disk Silicon
Power Stream S03
Popis: Nový prenosný pevný disk USB 3.1. Matná
povrchová úprava odoláva odtlačkom prstov a
škrabancom. Úsporný režim spánku. LED svetlo indikuje
aktiváciu a prenos dát. Prenosové údaje: Max. 5 Gb /
s (režim USB 3.1), max. 480 Mb / s (režim USB 2.0).
Rozmery: 500GB, 1TB, 2TB

03

06

USPS06 Hard Disk Silicon
Power Stream S06
Popis: Jednoducho prenášateľný disk s
elegantným dizajnom, LED indikátorom prenosu,
ventilačným systémom a režimom spánku.
Rozmery: 2TB, 3TB, 4TB

2 years guarantee
for all Silicon Power power banks

10 000 mAh

USPS10 Power Bank Silicon
06

Power S103, 10 000 mAh
Popis: Power Bank s integrovaným káblom, dvomi
konektormi pre USB porty typu A a micro-B, indikátor
nabíjania s LCD displejom, kožený povrch.
Rozmery: 143,5 x 78 x 17 mm

03

20

3 years guarantee
for all Silicon Power HDDs
5 000/10 000/15 000/20 000 mAh

USPS50 Power Bank Silicon Power, 5 000 mAh
Popis: Bezpečný a vysokokvalitný Power Bank s dvomi
výstupnými portmi USB, LED indikátorom nabíjania, ochranou
proti výkyvom napätia a ochranou proti skratom.
Rozmery: 119 x 66 x 12 mm

06

41327 - 5 000 mAh - S50 - 119 x 66 x 12 mm
67305 - 10 000 mAh- S100 - 123 x 71 x 19 mm
98275 - 15 000 mAh- S150 - 140 x 72 x 20 mm
81012 - 20 000 mAh - S200 - 160 x 80 x 20 mm
03
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04
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10 000 mAh

5 000 mAh

USPS10 Power Bank Silicon Power S105, 10 000 mAh

USPS55 Power Bank Silicon Power S55, 5 000 mAh

Popis: Štíhly a elegantný Power Bank s matným povrchom.
Obsahuje Micro-B a Lightning (Apple) konektor, ako aj
viacúrovňovú ochranu pre najbezpečnejšie použitie.
Rozmery: 134 x 70 x 14,8 mm

Popis: Štíhly a elegantný Power Bank s matným povrchom.
Obsahuje Micro-B a Lightning (Apple) konektor, ako aj
viacúrovňovú ochranu pre najbezpečnejšie použitie.
Rozmery: 124 x 68 x 9,2 mm
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