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PŁYTY CD

PŁYTY DVD

INDEKS OPAKOWANIE
TO1065 SLIM CASE, 1 szt.
TO6498 CAKE, 10 szt.
TO7352 CAKE, 25 szt.
TO5538 CAKE, 50 szt.
TO5906 CAKE, 100 szt.
TO7387 do nadruku, CAKE 50 szt.

P RESTIŻOWY

Płyta CD-R 700 MB 52x
VERBATIM

INDEKS OPAKOWANIE
TO7341 SLIM , 1 szt.
OM1000 KOPERTA, 1 szt.
OM1001 CAKE, 10 szt.
OM1002 CAKE, 25 szt.
OM1003 CAKE, 50 szt.
OM1065 do nadruku, 100 szt.

STANDARDOWY

Płyta CD-R 700 MB 52x
OMEGA FREESTYLE

Płyty DVD+R, DVD-R 4,7 GB
16x VERBATIM
INDEKS OPIS OPAKOWANIE
TO6103 DVD+R SLIM CASE 1 szt.
TO6593 DVD-R SLIM CASE 1 szt.
TO6672 DVD+R CAKE 10 szt.
TO8042 DVD-R CAKE 10 szt.
TO6313 DVD+R CAKE 25 szt.
TO6367 DVD-R CAKE 25 szt.
TO7117 DVD+R CAKE 50 szt.
TO6745 DVD-R CAKE 50 szt.
TO6520 DVD+R CAKE 100 szt.
TO6521 DVD-R CAKE 100 szt.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPAKOWANIE
TO5625 SLIM CASE, 1 szt.

P RESTIŻOWY

Płyta CD-RW 700 MB
8-12x COLOUR
VERBATIM INDEKS OPAKOWANIE

TO6133 SLIM CASE, 1 szt.
OM1004 KOPERTA, 1 szt.
TO8393 CAKE, 10 szt.

STANDARDOWY

Płyta CD-RW 700 MB 12x
OMEGA FREESTYLE
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PAMIĘĆ FLASH

Płyty DVD+RW, DVD-RW 4,7 GB 4x
OMEGA FREESTYLE
INDEKS OPIS OPAKOWANIE
OM1010 DVD+RW SLIM 1 szt.
OM1216 DVD-RW SLIM 1 szt.

STANDARDOWY

INDEKS OPAKOWANIE
TO7036 JEWEL CASE, 1 szt.
TO4684 CAKE, 10 szt.

P RESTIŻOWY

Płyty dwuwarstwowe DVD+R 8,5 GB 8x
VERBATIM

INDEKS OPIS
TO1252 CAKE, 10 szt.
OM1011 SLIM 1 szt.

STANDARDOWY

Płyty dwuwarstwowe DVD+R 8,5 GB 8x
OMEGA FREESTYLE INDEKS OPIS

TO3430 � GB SD HC
TO3431 8 GB SD HC
TO3269 1� GB SD HC
TO6956 32 GB SD HC

STANDARDOWY

Przenośna pamięć
FLASH USB 2.0 PLATINET

Płyty DVD+RW, DVD-RW 4,7 GB 4x
COLOUR VERBATIM
INDEKS OPIS OPAKOWANIE
TO6446 DVD+RW SLIM CASE 1 szt.
TO4727 DVD-RW SLIM CASE 1 szt.

P RESTIŻOWY

Płyty DVD+R, DVD-R 4,7 GB 16x
OMEGA FREESTYLE
INDEKS OPIS OPAKOWANIE
OM1049 DVD+R SLIM 1 szt.
TO8239 DVD-R SLIM 1 szt.
OM1006 DVD+R CAKE 10 szt.
OM1007 DVD-R CAKE 10 szt.
OM1008 DVD+R CAKE 25 szt.
OM1009 DVD-R CAKE 25 szt.

STANDARDOWY
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Pudełko
na 40 płyt CD/DVD/BD
• 2 płyty CD na jednej przekładce
• ruchome uchwyty na płyty
• zamknięcie na klucz, dwa klucze w komplecie
• spód jasnoszary, pokrywa dymna przezroczysta
• wymiary 1�0 x 1�0 x 2�0 mm

INDEKS CENA
ET6043 116,27 zł/szt.

STANDARDOWY INDEKS OPAKOWANIE
TO7240 10 szt.
TO4836 25 szt.
TO5498 50 szt.

STANDARDOWY

Pudełko typu CAKE na CD/DVD/BD
• zrobione z najwyższej jakości materiału
• idealne zabezpieczenie dla nośników danych
• posiada specjalne wycięcia po bokach, dzięki czemu można je
ustawiać obok siebie i zaoszczędzić miejsce na półce

• zamknięcie pudełka całkowicie przezroczyste

INDEKS KOLOR
TO3426 biały

STANDARDOWY

Koperta z okienkiem na CD/DVD/BD
• opakowanie 100 szt.

INDEKS KOLOR
TO5965 czarny

STANDARDOWY

Pudełko typu SLIM na CD/DVD/BD
• opakowanie 1 szt.

INDEKS OPIS
TO2054 niebieski
TO4107 czarny

STANDARDOWY

Pudełko na CD/DVD/BD
• grubość 1� mm
• opakowanie 1 szt.
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Podnóżek MICROBAN Office Suites
• powierzchnia podnóżka zawiera antybakteryjną powłokę MICROBAN
przeznaczoną do zwalczania niekontrolowanego rozwoju szkodliwych
drobnoustrojów np. bakterii powodujących odbarwienia lub nieprzyjemny zapach

• powłoka MICROBAN jest wbudowana w produkt - nie zmywa się, nie wyciera
• regulowany kąt nachylenia (płynnie) i wysokości (3 pozycje) dla łatwiejszego
użytku, możliwość blokady pozycji nachylenia ustawienie pozycji nóg

• jego używanie zapewnia prawidłowe krążenie w kończynach dolnych
• kolor grafitowo-srebrny

INDEKS CENA
MD6081 195,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Podnóżek ergonomiczny
• poprawia pozycję osoby siedzącej i odciąża kręgosłup
• trwała i mocna konstrukcja
• regulowana wysokość (2 pozycje)

oraz płynna regulacja kąta nachylenia
• kolor grafitowy
• wymiary 95 x ��� x 333 mm
• posiada certyfikat organizacji ergonomicznej FIRA

INDEKS CENA
MD5395 139,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Podpórka profesjonalna pod plecy
• innowacyjne potrójne mocowanie zapewniające stabilność zawieszenia
• trzyczęściowa poduszka w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zapewnia

jego optymalne podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała
• kolorystyka i materiał dopasowany do większości foteli biurowych
• łatwy montaż – wystarczy umieścić podpórkę na fotelu na wysokości pleców

i zapiąć paski mocujące
• paski mocujące posiadają regulowaną długość
• posiada certyfikat organizacji ergonomicznej FIRA

INDEKS CENA
MD6353 230,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Podpórka pod plecy ergonomiczna siatkowa
• ergonomiczna, siatkowa podpórka pod plecy
• redukuje napięcie mięśni dzięki podtrzymaniu i redukcji obciążenia
pleców w odcinku lędźwiowym

• delikatnie modeluje kontur ciała w celu zapewnienia maksymalnego
zwiększenia komfortu oparcia

• wykonana z czarnego materiału siatkowego - pozwala na swobodną
cyrkulację powietrza i komfort pracy

• łatwy sposób mocowania do dowolnego krzesła

INDEKS CENA
MD6221 132,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Podkładki MEMORY FOAM
• kształt podkładki uzależniony jest od siły nacisku ręki i ciepła ciała

zapewniając pełny komfort pracy
• zatrzymuje ciepło ciała i usprawnia krążenie
• antypoślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu się podkładki
po powierzchni biurka

INDEKS OPIS CENA
MD6137 krople rosy 62,98 zł/szt.
MD6138 delfiny 62,98 zł/szt.
MD6139 chmury 62,98 zł/szt.
MD6136 kamienie 62,98 zł/szt.
MD6247 plasma 62,98 zł/szt.

STANDARDOWY

Podkładki pod mysz/pod nadgarstki
• antypoślizgowy spód
• warstwa wierzchnia pokryta materiałem Lycra
• rekomendowane przez ortopedów Centrum
medycznego LIM

INDEKS OPIS KOLOR CENA
ET6073 pod mysz czarny 73,89 zł/szt.
ET6064 pod nadgarstki czarny 115,07 zł/szt.

STANDARDOWY
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MYSZY I KLAWIATURY

INDEKS AI1635

STANDARDOWY

Mysz optyczna AMY-003
• przewodowa, pozłacane złącze USB
• rozdzielczość 800 dpi
• kolor czerwono-srebrny
• 3 przyciski + rolka

INDEKS AI1628

STANDARDOWY

Mysz optyczna AMY-005
• przewodowa, złącze USB
• rozdzielczość 800 dpi
• kolor czarno-szary
• 3 przyciski + rolka

INDEKS AI1371

STANDARDOWY

Klawiatura K-1012
• przewodowa, złącze USB
• klawisze zarządzające energią, klawiatura numeryczna
• dołączone oprogramowanie PLUG&PLAY
• kolor czarny

INDEKS AI1629

STANDARDOWY

Klawiatura multimedialna K-1071SW Ultra-Slim
• przewodowa, złącze USB
• klawisze multimedialne, klawiatura numeryczna,
klawisze internetowe, klawisze zarządzające energią

• dołączone oprogramowanie PLUG&PLAY
• kolor biały

INDEKS AJ1754

STANDARDOWY

Klawiatura multimedialna K-1071SB Ultra-Slim
• przewodowa, złącze USB
• klawisze multimedialne, klawiatura numeryczna,
klawisze internetowe, klawisze zarządzające energią

• dołączone oprogramowanie PLUG&PLAY
• kolor czarny
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TABLETY

Tablety Samsung GALAXY Tab 2
• ekran �” o rozdz. �00x102� (GT-P3110TSAXEO) lub 10,1” o rodz. 1280x800
(GT-P5100TSAXEO); procesor Dual-core 1 GHz; system Android �.0;
nagrywanie filmów maks. 1280x�20; aparat 3,2 Mpix; WiFi a/b/g/n; 1 GB
RAM, 8 GB flash (GT-P3110TSAXEO) lub 1� GB flash (GT-P5100TSAXEO),
sieć 3G (przy użyciu karty SIM); odtwarzane formaty wideo: MP�, DivX, Xvid,
FLV, MKV, H.2��, H.2�3; odtwarzane formaty audio: MP3, WAV, eAAC+

INDEKS OPIS
TO6401 GT-P3110TSAXEO
TO6402 GT-P5100TSAXEO

STANDARDOWY

INDEKS OPIS
TO4509 19”
TO4569 22”

STANDARDOWY

Monitory: 19”/22”
• przekątna ekranu 19” (S19C�50BW) oraz 22” (S22C�50BW)
• jasność 250 cd/m²
• kontrast 1000:1
• rozdzielczość: 1��0 x 900 (S19C�50BW) oraz 1�80 x 1050 (S22C�50BW)
• czas reakcji matrycy 5 ms
• złącza wejściowe: D-Sub, DVI
• regulacja: panel obrotowy (pivot), możliwość pochylenia panela (tilt),
regulacja wysokości monitora (height adjustment)

• montaż na ścianie (VESA) 100 x 100

Etui na tablety Samsung Galaxy Tab 2
• elegancki pokrowiec do tabletów Samsug GALAXY Tab 2
• etui wykonane jest z wysokiej jakości Eco skóry,
wykończone mocnymi szwami, kolor czarny lub biały

• wnętrze pokrowca wyściełane miękkim materiałem

Tablety OMEGA
• system Android �.0

INDEKS OPIS
OM1278 MID�002 - �"; A8 1 GHz; 512 MB RAM; � GB flash; ekran pojemn. 800x�80; WiFi b/g/n
OM1279 MID�00� - �"; A9 1,2 GHz, 512 MB RAM; � GB flash, ekran pojemn. 800x�80; WiFi b/g/n
OM1275 MID�108 - �"; slim alu; A9 1,2 GHz; 1 GB RAM; � GB flash; ekran pojemn. IPS 102�x�00; WiFi b/g/n
OM1280 MID�500 - �"; 1 GB RAM, 1� GB flash; 1,5 GHz dual core; ekran pojemn. IPS 102�x�00;

WiFi b/g/n; bluetooth
OM1281 MID9001 - 9"; A8 1 GHz, 512 MB RAM, � GB flash; ekran pojemn. 800x�80; WiFi b/g/n
OM1282 MID9�11 - 9,�"; dual core 1,5 GHz; 1 GB RAM; 8 GB flash; ekran pojemn. IPS 102�x��8;

WiFi b/g/n; bluetooth

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
AJ1790 �” - czarny 57,78 zł/szt.
AJ1788 �” - biały 57,78 zł/szt.
AJ1789 10” - czarny 66,67 zł/szt.
AJ1787 10” - biały 66,67 zł/szt.

STANDARDOWY

Etui na iPada WHITE LINE
• wykonane z wysokogatunkowej skóry z białymi obszyciami
• możliwość ustawiania pod różnym kątem
• zamykane na magnetyczny zamek
• zapewnia wysoką ochronę iPada przed uszkodzeniem

INDEKS CENA
BX1408 253,75 zł/szt.

STANDARDOWY
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Ładowarka Complete
do urządzeń mobilnych
• ładowarka do jednoczesnego ładowania
telefonów, iPoda, iPada i tabletu

• urządzenia mobilne można podłączyć
do � portów USB

• umożliwia korzystanie z urządzeń podczas ładowania
• umożliwia ustawienie ekranu iPada lub tabletu PC
w pozycji wygodnej do pisania lub czytania

• utrzymuje tablet w pozycji pionowej lub poziomej
• w zestawie krótkie kable (Mini USB, Micro USB i inne)
• wewnątrz znajdują się trzy szpule do zwijania kabli

Etui Complete z nakładką
i podstawką do iPada/iPada 2
• sztywna osłona chroni tylną obudowę iPada,
a miękka chroni ekran

• zintegrowana podstawka umożliwia ustawienie
urządzenia pod kątem 15° do wygodnego pisania
lub pod kątem �2° do wygodnego czytania

• gumowe elementy na podstawce gwarantują
stabilne ustawienie

• pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia

Etui Complete z podstawką
do iPada/iPada 2
• sztywna osłona chroni tylną obudowę iPada
• zintegrowana podstawka umożliwia ustawienie
urządzenia pod kątem 15° do wygodnego pisania
lub pod kątem �2° do wygodnego czytania

• gumowe elementy na podstawce gwarantują
stabilne ustawienie

• pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia
• kompatybilne z oryginalną nakładką do iPada

Miękkie etui Complete
na iPada/tablet
• dwustronne zabezpieczenie iPada
lub tabletu PC na czas podróży

• miękkie etui chroni całe urządzenie
przed zadrapaniami, kurzem i brudem

• wykonane z elastycznego neoprenu
pasuje do większości tabletów
dostępnych na rynku

• wymiary: 185 x 2�0 x 10 mm

Miękkie etui Complete z nakładką
i podstawką do iPada/iPada 2
• składana przednia nakładka, umożliwia uzyskanie
optymalnego nachylenia do pisania lub czytania

• zintegrowana podstawka umożliwia ustawienie
urządzenia pod kątem 15° do wygodnego pisania
lub pod kątem �2° do wygodnego czytania

• pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia

Przezroczyste etui Complete
na iPada/iPada 2
• przezroczyste, prawie niewidoczne etui
ukazuje oryginalne wzornictwo iPada

• pełny dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia

• kompatybilne z oryginalną nakładką
na iPada

Przezroczyste etui Complete
na iPhona 4/4S
• przezroczyste, prawie niewidoczne etui
ukazuje oryginalne wzornictwo iPhona

• pełny dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia

• ultra cienki materiał, elastyczny i miękki

Podstawka Complete
pod iPada/tablet
• dodatek do iPada lub tabletu, pozwalający
na ustawienie w pozycji wygodnej do pisania
lub oglądania (kąt �2°)

• ergonomiczna podstawka na biurko ułatwiająca
pisanie (kąt 15°)

• utrzymuje tablet w pozycji pionowej lub poziomej
• tworzy na biurku stanowisko do ładowania
smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych

• gumowe elementy chronią urządzenie
• wewnętrzny schowek na monety i inne małe
przedmioty

Etui Complete
z podstawką do iPhona 4/4S
• charakterystyczne wzornictwo Leitz w kolorze
błyszczącym białym
i matowym czarnym z elementami zieleni

• zintegrowana podstawka umożliwia ustawienie
smartfonu w pozycji wygodnej do czytania (kąt �2°)

• gumowe elementy na podstawce gwarantują
stabilne ustawienie

• pełny dostęp do wszystkich funkcji urządzenia

Akcesoria do iPada/iPada 2
INDEKS OPIS/KOLOR
LE6072 podstawka pod iPad/tablet, czarny 68,47 zł/szt.
LE6073 podstawka pod iPad/tablet, biały 68,47 zł/szt.
LE6074 podstawka pod iPad 2, czarny 138,69 zł/szt.
LE6075 podstawka pod iPad 2, biały 138,69 zł/szt.
LE6076 etui z podstawką do iPad 2, czarny 219,44 zł/szt.
LE6077 etui z podstawką do iPad 2, biały 219,44 zł/szt.
LE6079 etui miękkie do iPad 2, czarny 114,11 zł/szt.
LE6080 etui do iPad 2, przezroczysty 86,02 zł/szt.
LE6078 nakładka z podstawką do iPad 2, czarny 244,02 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Akcesoria do iPhona 4/4S
INDEKS OPIS/KOLOR CENA
LE6081 etui z podstawką pod iPhone �/�S, czarny 100,07 zł/szt.
LE6082 etui z podstawką pod iPhone �/�S, biały 100,07 zł/szt.
LE6083 etui do iPhone �/�S, przezroczysty 47,40 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ładowarki
do urządzeń mobilnych
INDEKS KOLOR CENA
LE6070 czarny 447,67 zł/szt.
LE6071 biały 447,67 zł/szt.

P RESTIŻOWY

3



3Akcesoria komputerowe
L
istw

y
za

sila
ją

ce
,

za
sila

cze
a

w
a

ryjn
e

U
P

S

53www.partner21.pl

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
AJ1687 1,5 m; biało-szary 24,42 zł/szt.
AJ1770 1,5 m; czarny 24,42 zł/szt.
AJ1771 1,5 m; szary 24,42 zł/szt.
AJ1772 3 m; biało-szary 32,22 zł/szt.
AJ1775 3 m; czarny 32,22 zł/szt.
AJ1776 3 m; szary 32,22 zł/szt.

EKONOMICZNY

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
AJ1778 1,5 m; czarny 34,67 zł/szt.
AJ1779 1,5 m; szary 34,00 zł/szt.
AJ1805 3 m; czarny 40,82 zł/szt.
AJ1429 3 m; szary 40,82 zł/szt.

EKONOMICZNY

Przedłużacz 3-gniazdowy
• elektryczny z uziemieniem
• przewód o długości 1,5 lub 3 metra
• kolor czarny, szary lub biało-szary

Zasilacze awaryjne UPS
• UPS-y niskiej mocy (maks. 100 lub 200 W) przeznaczone do długiego
podtrzymania urządzeń o niskim poborze takich jak routery, switche

• UPS-y do zasilania komputerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych
i serwerów

• UPS-y z sinusoidą przeznaczone do zabezpieczania urządzeń czułych
na kształt napięcia zasilającego, do bardziej wymagających zastosowań

Przedłużacz 6-gniazdowy
• elektryczny z uziemieniem
• przewód o długości 1,5 lub 3 metra
• kolor czarny lub szary

INDEKS OPIS CENA
AJ1689 AJE-100 PowerTime 273,33 zł/szt.
AJ1795 AJE-200 PowerTime 306,67 zł/szt.
AJ1781 AJE-�2� 293,33 zł/szt.
AI1676 AJE-�2� 357,78 zł/szt.
AJ1753 AJE-1021 753,33 zł/szt.
AJ1688 AJE-�50 LCD 508,89 zł/szt.
AJ1750 AJE-1200 LCD 922,22 zł/szt.
AJ1796 AJE-550 Sinus LCD 668,89 zł/szt.
AJ1797 AJE-�00 Sinus LCD 744,44 zł/szt.

EKONOMICZNY

Listwy przeciwprzepięciowe COMBO
• z uziemieniem na napięcie znamionowe 230 V
• posiadające 3, � lub 9 gniazd
• możliwość mocowania do podłoża
• posiadają zabezpieczenie warystorowe z ochroną termiczną
oraz system przeciwzwarciowy

• kolor czarny

INDEKS OPIS/KOLOR CENA
AJ1776 0,� m; czarny 35,53 zł/szt.
AI1697 1,5 m; szary 37,11 zł/szt.
AI1656 1,5 m; czarny 37,11 zł/szt.
AI1698 3 m; szary 46,22 zł/szt.
AI1579 3 m; czarny 46,22 zł/szt.
AI1583 5 m; czarny 52,22 zł/szt.
AI1699 5 m; szary 52,22 zł/szt.

EKONOMICZNY

Listwy przeciwprzepięciowe 5-gniazdowe CLASSIC
• z uziemieniem na napięcie znamionowe 230 V
• możliwość mocowania do podłoża
• posiadające 5 gniazd
• posiadają zabezpieczenie warystorowe z ochroną termiczną oraz system
przeciwzwarciowy

• kolor czarny lub szary
INDEKS OPIS/KOLOR ILOŚĆ GNIAZD CENA
AJ1782 1 m; czarny 3 34,44 zł/szt.
AJ1783 2,5 m; czarny 3 41,11 zł/szt.
AJ1784 �,5 m; czarny 3 47,78 zł/szt.
AJ1785 1,5 m; czarny � 46,67 zł/szt.
AJ1786 2,5 m; czarny � 53,11 zł/szt.
AJ1791 �,5 m; czarny � 60,00 zł/szt.
AJ1792 1,5 m; czarny 9 55,56 zł/szt.
AJ1793 2,5 m; czarny 9 62,22 zł/szt.
AJ1794 �,5 m; czarny 9 70,00 zł/szt.

EKONOMICZNY
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Pianka antystatyczna
• do czyszczenia powierzchni

plastikowych i metalowych
• niepalna
• nie zawiera alkoholu, antystatyczna
• gęsta piana, nie spływa nawet

z pionowych powierzchni
• pojemność �00 ml

INDEKS CENA
MD1024 20,98 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Ściereczki nasączone
• do czyszczenia szyby skanerów, komputerów

PDA, filtrów monitorów, ekranów monitorów CRT,
TFT/LCD i laptopów

• ściereczki do obudów skutecznie czyszczą
powierzchnie plastikowe, metalowe i laminatowe

• nie pozostawiają smug, posiadają właściwości
antystatyczne, nie zawierają alkoholu

• posiadają przyjazną środowisku formułę
• opakowanie 100 szt.

Płyn i ściereczki do czyszczenia
powierzchni szklanych
• czyści szyby skanerów, komputerów PDA, filtry

monitorów, ekrany monitorów CRC, TFT/LCD
i laptopów

• nie pozostawia smug, posiada właściwości
antystatyczne, nie zawiera alkoholu
i jest przebadany dermatologicznie

• zawartość zestawu: 125 ml płyn czyszczący,
20 chłonnych ściereczek

• możliwość dokupienia płynu (250 ml)

INDEKS OPIS CENA
MD5823 do ekranu 20,98 zł/op.
MD5044 do obudowy 20,98 zł/op.

P RESTIŻOWY

INDEKS OPIS CENA
MD5846 płyn 250 ml 20,98 zł/op.
MD1073 zestaw 32,18 zł/op.

STANDARDOWY

Płyn do czyszczenia ekranu
• czyści szyby skanerów, komputerów PDA,
filtry monitorów, ekrany monitorów CRT,
TFT/LCD, laptopów

• nie pozostawia smug, antystatyczny
• zawiera mniej niż 1% alkoholu
• pojemność 250 ml

INDEKS CENA
PX1617 18,71 zł/op.

STANDARDOWY

Pianka antystatyczna
• do czyszczenia plastikowych,
metalowych i laminatowych
powierzchni, włączając klawiatury,
drukarki i blaty (nie nadaje się
do czyszczenia powierzchni szklanych
i monitorów)

• antystatyczna, nie zawiera alkoholu,
przebadana dermatologicznie

• pojemność �00 ml

INDEKS CENA
PX1619 18,06 zł/op.

STANDARDOWY

INDEKS OPIS CENA
TO5435 do szkła 14,60 zł/op.
TO1406 do plastiku 15,83 zł/op.
TO5436 do LCD 22,40 zł/op.

EKONOMICZNY

Pianka antystatyczna
• bakteriobójcza, do powierzchni szklanych
w urządzeniach biurowych i audio-wideo,
ekranów LCD/TFT

• doskonale usuwa tłuste plamy i zabrudzenia
• czyści powierzchnie szklane z kurzu, nikotyny,
tłuszczów i innych typowych zabrudzeń

• nie pozostawia smug
• pojemność �00 ml
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Sprężone powietrze
• wydmuchuje kurz i inne zanieczyszczenia
z trudno dostępnych miejsc

• do czyszczenia: kas fiskalnych, komputerów
(klawiatury, wnętrza obudowy komputerowej),
sprzętu biurowego, kserokopiarek, drukarek,
sprzętu fotograficznego, urządzeń mechaniki
precyzyjnej, urządzeń telekomunikacyjnych

• pojemność �00 ml

INDEKS CENA
TO3809 21,09 zł/szt.

EKONOMICZNY

Ściereczki nasączone
• opakowanie 100 ściereczek nasączonych
• czyszczą szyby skanerów, komputerów PDA, filtry
monitorów, ekrany monitorów CRC, TFT/LCD,
laptopów (do ekranów ); plastikowe, metalowe
i laminatowe powierzchnie, włączając klawiatury,
drukarki i blaty (do obudów)

• nie pozostawiają smug, antystatyczne
• zawierają mniej niż 1% alkoholu
• ulegają biodegradacji, formuła zawiera
biodegradowalne środki powierzchniowo
czynne według OECD 301B

INDEKS OPIS CENA
PX1615 do ekranu 17,46 zł/op.
PX1616 do obudowy 17,46 zł/op.

STANDARDOWY

Zestaw czyszczący
• do monitorów plazmowych i LCD
(zawartość: antystatyczny żel o poj. 120 ml,
ściereczka z mikrofazy)

• do ekranów LCD, monitorów, laptopów, PDA,
skanerów, filtrów i szklanych powierzchni
każdego rodzaju (zawartość: spray o pojemności
200 ml + ściereczka z mikrofibry)

INDEKS OPIS CENA
OM1036 do ekranu 26,06 zł/op.
TO4735 do ekranów i obudowy 24,91 zł/op.

STANDARDOWY

Ściereczki suche i nasączone
• do czyszczenia monitorów, klawiatur
komputerowych, kalkulatorów, telefonów,
pilotów, LCD i TFT, laptopów, palmtopów

• antystatyczne

INDEKS OPIS OPAK. CENA
OM1034 nasączone i suche 50 + 50 szt. 21,66 zł/op.
OM1035 nasącz. mon./klaw. 100 szt. 18,31 zł/op.

EKONOMICZNY

Sprężone powietrze
• czyści z kurzu i zanieczyszczeń trudno

dostępne miejsca w klawiaturach,
drukarkach lub innych sprzętach
elektrycznych

• wolne od gazów HFC i przyjazne
dla ozonu

• nieodwracalne, może być używane
tylko w pozycji pionowej

• pojemność 350 ml

INDEKS CENA
MD9122 29,38 zł/szt.

P RESTIŻOWY

Sprężone powietrze
• do usuwania kurzu i drobnych
elementów z miejsc trudno dostępnych
np. w klawiaturach, drukarkach i innych
urządzeniach

• pojemność �00 ml

INDEKS CENA
PX1618 19,69 zł/op.

STANDARDOWY




