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wielkość: 126 x 67 x 9 mm
materiał:  tworzywo
znakowanie: nadruk bezpośredni 
UV2, UV3 
opakowanie: kartonik czarny

wielkość: 140 x 73 x 8 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nadruk 
bezpośredni UV2, UV3 
opakowanie: rękaw czarny

Power bank STICKY 4000 mAh

Power bank FINO 4000 mAh 

STICKY to niezwykle praktyczny power bank o pojemności 4 000 mAh. Wbudowany kabel z wtykiem micro USB pozwoli 
na ładowanie urządzeń mobilnych bez konieczności używania dodatkowego kabla. Do zestawu dołączony jest także 
adapter IPhone. Dodatkowym atutem jest umieszczona z tyłu taśma pozwalająca na wielokrotne przymocowanie power 
banka do ładowanego urządzenia (do gładkich powierzchni) bez zostawiania na nich żadnych śladów. Obudowa została 
wykonana z ciekawego tworzywa przypominającego w dotyku zamsz. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami 
Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. 

Power bank FINO to doskonale zaprojektowany produkt o pojemności 4000 mAh, niewymagający żadnych 
dodatkowych akcesoriów. Wbudowany kabel posiada zarówno wtyk USB umożliwiający naładowanie power banka, 
jak i micro USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo w obudowie został umieszczony adapter do ładowania 
iPhone’a czy iPada. Wysokie natężenie wejścia i wyjścia pozwala na szybkie ładowanie. Obudowa została wykonana z 
wysokiej jakości tworzywa do złudzenia przypominającego ekoskórę. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami 
Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. 
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wielkość: 141 x 75 x 16 mm
materiał:  tworzywo
znakowanie: nadruk bezpośredni 
UV2, UV3 (55 x 120 mm)
opakowanie: kartonik barwny

wielkość: 149 x 57 x 11 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N3 (srebrna część), nadruk 
bezpośredni UV2, UV3 
(kolorowa część)
opakowanie: kartonik barwny

Power bank GRAND 12 000 mAh

Power bank LATIV 6000 mAh 

Power bank GRAND to doskonale zaprojektowany produkt o duzej pojemności 12 000 mAh, niewymagający żadnych 
dodatkowych akcesoriów. Wbudowany kabel posiada zarówno wtyk USB umożliwiający naładowanie power banka, 
jak i micro USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dodatkowo w obudowie został umieszczony adapter do ładowania 
iPhone’a czy iPada. Wysokie natężenie wejścia i wyjścia pozwala na szybkie ładowanie. Obudowa została wykonana  
z wysokiej jakości tworzywa do złudzenia przypominającego ekoskórę.

Power bank LATIV to propozycja dla ludzi ceniących elegancki wygląd oraz spory zapas energii zawsze przy sobie. 
Obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa z fakturą do złudzenia przypominającą skórę. W zestawie 
standardowy kabel micro USB do ładowania oraz instrukcja obsługi.
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wielkość: 139 x 63 x 26 mm

materiał:  tworzywo
znakowanie: tampodruk N3  
(30 x 60 mm), nadruk bezpośredni 
UV2, UV3 (25 x 120 mm)
opakowanie: kartonik barwny

wielkość: 102 x 27 x 22 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk  
N3 (15 x 50 )
opakowanie: kartonik barwny

Power bank TIEN 10 000 mAh

Power bank MANA 2600 mAh 

TIEN to ergonomiczny i designerski power bank o dużej pojemności baterii - 10 000 mAh. Posiada 2 porty USB  
oraz wskaźnik poziomu energii. W zestawie standardowy kabel micro USB do ładowania oraz instrukcja obsługi. 

Power bank MANA to 2600 mAh energii zamknięte w smukłej i nowoczesnego obudowie z wysokiej jakości tworzywa. 
Urządzenie posiada wskaźnik poziomu baterii oraz dodatkowo latarkę z diodą LED. W zestawie standardowy kabel 
micro USB do ładowania oraz instrukcja obsługi. 
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wielkość: 125 x 66 x 9 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nadruk  
bezpośredni UV2, UV3 (85 x 
55 mm) 
opakowanie: kartonik barwny

wielkość: 73 x 135 x 19 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nadruk bezpo-
średni UV2 (50 x 20 mm), UV3 
(50 x 50 mm)
opakowanie: kartonik czarny

Power bank VIVID 4000 mAh 

Power bank DOUBLE 8000 mAh 

Power bank o niezwykłej, gumowanej powierzchni. Kształtem i rozmiarami przypomina smartfon, 
co daje wyobrażenie jak bardzo poręczne jest to urządzenie. Interesujący design dopełnia miła dla 
oka kolorystyka. VIVID  posiada sprytnie chowany zintegrowany kabel z wtyczką micro USB oraz 
dodatkowy port USB, co umożliwia ładowanie 2 urządzeń jednocześnie. Do ładowania power banku 
służy port micro USB.  Dodatkowo power bank posiada 4 diody informujące o poziomie baterii. 

Power bank DOUBLE o pojemności 8000 mAh posiada możliwość ładowania bezprzewodowego 
oraz jednoczesnego przewodowego ładowania dwóch innych urządzeń (poprzez microUSB i 
USB typu C). Sam power bank można również naładować bezprzewodowo. Produkt jest zgodny z 
odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. W zestawie 
kabel do ładowania z końcówą microUSB. Dane techniczne: - wejście: 5V/2.1A, - wyjście: 5V/2.1A, 
- odbiór bezprzewodowy 5V/750mA, - wyjście bezprzewodowe 5V/1A, - bateria litowo-polimerowa, - 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeładowaniem i przepięciem

POWER BANK / CENNIK
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wielkość: 76 x 76 x 23 mm
materiał: tworzywo, metal
znakowanie: grawer GD
opakowanie: kartonik barwny

Power bank LUMINI 6600 mAh 

Ramka obudowy wykonana jest z metalu, a front z podświetlanego od spodu tworzywa. 
Daje to możliwość wygrawerowania logo, które po naciśnięciu przycisku zostanie 
podświetlone. Wyświetlacz pokazuje dokładną ilość energii (00-99), jaka pozostała  
w power banku. 2 wyjścia USB pozwalają na ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie.
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Power bank, ładowarka sieciowa USB i adapter podróżny w jednym urządzeniu. 2 porty USB 
umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie. W zestawie oprócz urządzenia znajdują 
się wymienne wtyczki (standardy EU oraz UK) oraz standardowy kabel USB. Gumowana 
powłoka i nowoczesny design sprawiają, że power bank jest przyjemny dla oka i miły w dotyku. 

wielkość: 73 x 58 x 34 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nadruk  
bezpośredni UV2, UV3 (50 x 
35 mm)
opakowanie: kartonik barwny

Power bank SWITCH  3000 mAh 

Boki urządzenia pokryte są ekoskórą. Power bank ma wbudowany kabel z wejściem 
micro USB, latarkę z dwoma trybami świecenia (ciągłym i migającym) oraz 4 diody 
informujące o poziomie baterii. Wejście 5 V / 1 A, wyjście 5V / 1 A (zintegrowany 
kabel) i 2.1 A (port USB). W zestawie dołączony kabel z wtyczką micro USB.

wielkość: 101 x 43 x 22 mm
materiał: tworzywo, ekoskóra
znakowanie: tampodruk  
N3 (13 x 60 mm)
opakowanie: kartonik barwny

Power bank REMOTE 5200 mAh 

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń naraz. Wykonany jest  
z tworzywa oraz ekoskóry, dzięki czemu jest wyjątkowo lekki w porównaniu do 
innych power banków o zbliżonych pojemnościach. Wejście 5 V/1 A, wyjście 5V/1 A 
i 2.1 A. Power bank wyposażony jest dodatkowo w latarkę oraz 4 diody wskazujące 
poziom naładowania. W zestawie dołączony kabel USB z wtyczką micro USB.

wielkość: 83 x 80 x 22 mm
materiał: ekoskóra, tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
MD (40 x 50 mm)
opakowanie: kartonik barwny

Power bank HIDE 7800 mAh 
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Zewnętrzny akumulatorek do ładowania urządzeń mobilnych o ciekawej budowie wykonany  
z wysokiej jakości tworzywa. Pojemność 2600 mAh. W zestawie dołączony jest kabel z końcówką 
micro USB. Istnieje możliwość dokupienia odpowiednich przejściówek do urządzeń z innym portem.

wielkość: 92 x 26 x 26 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk  
N3 (13 x 60 mm) 
opakowanie: kartonik barwny

Uruchom auto power bankiem! Jump starter to klasyczny power bank o pojemności 6000 mAh z funkcją 
awaryjnego uruchomienia pojazdu. Wyposażony jest w latarkę LED o trzech trybach działania. W zestawie 
znajduje się całe potrzebne okablowanie: smart kabel z klemami, kabel USB-microUSB i USB-Lightning. 
Produkt zapakowany jest w eleganckie czarne etui z ekoskóry. Dane techniczne: wejście microUSB 5V/1A, 
wyjście USB 5V/2.1A, ochrona przed przeładowaniem i antyprzepięciowa. Jump starter – prąd rozruchowy 
200A, prąd szczytowy 400A.

wielkość: 77 x 136 x 16 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie GS (50 x 
10 mm) (powerbank), 
GD (50 x 20 mm) (powerbank)
opakowanie: kartonik biały

AUTER to prawdziwa innowacja na rynku power banków. Posiada wbudowaną wtyczkę do gniazda 
zapalniczki samochodowej, która pozwala używać go jako ładowarki podczas jazdy podłączając 
telefon do portu USB oraz umożliwia ładowanie power banku bezpośrednio z gniazda zapalniczki. 
Gumowana powłoka i nowoczesny design sprawiają, że power bank jest przyjemny dla oka i miły  
w dotyku. Wejście 12-24 V / 1 A, wyjście 1 A.

wielkość: 73 x 58 x 23 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nadruk  
bezpośredni UV2, UV3 (50 x 
35 mm)
opakowanie: kartonik barwny

Power bank AUTER 2000 mAh 

Jump starter MAST 6000 mAh 
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Power bank WOODWORK to urządzenie które cieszy oko piękną, drewnianą obudową. Jest 
niezastąpiony w sytuacjach, kiedy potrzebujemy dodatkowej energii do telefonu komórkowego 
lub tabletu. Bateria o pojemności 2200 mAh. Dołączony kabel USB do ładowania. Moc wejścia: 
5V-800mAh; moc wyjścia: 1000mAh.

wielkość: 104 x śr. 28 mm
materiał: drewno, tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
MD (10 x 70 mm)
opakowanie: kartonik biały

Zewnętrzy akumulator o dużej pojemności 6000mAh do ładowania urządzeń 
mobilnych. Dzięki zastosowaniu 2 portów USB istnieje możliwość ładowania dwóch 
urządzeń jednocześnie. W zestawie kabel USB z końcówką microUSB. Istnieje 
możliwość dokupienia odpowiednich przejściówek do iPhone’a 4 oraz iPhone’a 5.

wielkość: 80 x 80 x 29 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk  
N3 (45 x 45 mm)
opakowanie: kartonik barwny

Zewnętrzny akumulator o pojemności 2600 mAh do ładowania urządzeń mobilnych. 
Wyjątkowo cienka obudowa pozwala na przechowywania power banku nawet w portfelu. 
Możliwość wykonania nadruku na całej powierzchni. Dołączony kabel USB do ładowania.

wielkość: 98 x 59 x 8 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N3  
(50 x 60 mm), nadruk bezpośredni 
UV2, UV3 (50 x 90 mm) 
opakowanie: kartonik biały

Power bank CARD 2600 mAh 

Power bank DUAL 6000 mAh 

Power bank WOODWORK 2200 mAh 

45050

45030

45040

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

POWER BANK / CENNIK

INDEX:

CENA NETTO:

INDEX:

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

51,00 pln

101,88 pln

45,00 pln

0,48 pln
12,00 pln



Innowacyjny i ekologiczny power bank o dużej pojemności baterii - 4000 mAh. Posiada 
wbudowany panel słoneczny, który umożliwia naładowanie power banku przy użyciu  
promieni słonecznych. Istnieje również możliwość  ładowania urządzenia za pomocą 
dołączonego kabla USB. 

wielkość: 125 x 78 x 13 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie: grawerowanie  
GD (10 x 60 mm)
opakowanie: kartonik barwny

LIGHT UP to genialny gadżet reklamowy! Power bank z gumowaną powłoką o pojemności 
4000 mAh z podświetlanym logo (po wykonaniu nadruku) mocno wyróżnia się na tle innych 
produktów z tej kategorii. Aby wywołać efekt podświetlenia logo wystarczy potrząsnąć power 
bankiem. Posiada możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie. Produkt jest zgodny z 
odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. W zestawie 
kabel do ładowania z końcówką microUSB. Dane techniczne: - wejście: 5V/2A (port micro USB)- 
wyjścia: 5V/1A, 5V/2.1A (porty USB)- pojemność baterii: 4000 mAh, bateria litowo-polimerowa, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeładowaniem i przepięciem.

wielkość: 138 x 66 x 9 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
MD (50 x 40 mm) - efekt pod-
świetlenia
opakowanie: kartonik czarny

Power bank WOODWORK to urządzenie które cieszy oko piękną, drewnianą obudową. Jest 
niezastąpiony w sytuacjach, kiedy potrzebujemy dodatkowej energii do telefonu komórkowego 
lub tabletu. Bateria o pojemności 2200 mAh. Dołączony kabel USB do ładowania. Moc wejścia: 
5V-800mAh; moc wyjścia: 1000mAh.

wielkość: 104 x śr. 28 mm
materiał: drewno, tworzywo
znakowanie: grawerowanie 
MD (10 x 70 mm)
opakowanie: kartonik biały

Power bank WOODWORK 2200 mAh 

Power bank LIGHT UP 4000 mAh 

Power bank SOLAR 4000 mAh 
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POWER BANK - AKCESORIA / CENNIK

NOCCA to wysokiej klasy metalowy power bank z wyjściem typ-C o dużej pojemności baterii - 
10 000 mAh. Wysokie natężenie wejścia i wyjścia pozwala na szybkie ładowanie. Posiada port 
USB oraz wskaźnik poziomu energii. W zestawie standardowy kabel micro USB do ładowania 
oraz instrukcja obsługi. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, 

wielkość: 140 x 72 x 13 mm
materiał: metal, tworzywo
znakowanie:  grawerowanie GS 
(50 x 10 mm)
opakowanie: rękaw czarny

wielkość: 94 x 22 x 21 mm
materiał: metal
znakowanie: grawerowanie  
GS (10 x 50 mm)
opakowanie: kartonik biały

Produkt dostępny  
do wyczerpania  
zapasów magazynowych

Power bank TALL 2200 mAh 

Power bank NOCCA 10000 mAh 

00

Zewnętrzny akumulator do telefonów, tabletów lub mp3. Pojemność 2200 mAh. W zestawie  
dołączony jest kabel z końcówką microUSB. Logo wygrawerujemy na metalowej powierzchni.
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przygotowalnia -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

DOSTĘPNE KOLORY

wielkość: 115 x 32 x 22 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N2 
(45 x 10 mm)
opakowanie: kartonik biały

Power bank TINATI 2600 mAh 

Modny power bank TINATI o pojemności 2600 mAh wyróżnia się elegancją i 
praktycznością. Może służyć jako brelok dzięki kablowi do ładowania, który spełnia rolę 
zawieszki. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada 
znak CE oraz 1 rok gwarancji. W zestawie dołączony kabel z końcówką microUSB. 
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POWER BANK - AKCESORIA / CENNIK

Power bank MAIS o pojemności 5200 mAh wykonany jest z tworzywa sztucznego. Kwadratowa 
płaska obudowa ozdobiona jest wskaźnikiem poziomu naładowania energii w kształcie znaku 
plus wykonanego z diod LED. W zestawie standardowy kabel micro USB do ładowania oraz 
instrukcja obsługi. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada 
znak CE oraz 1 rok gwarancji. Dane techniczne: - wejście: 5 V / 1 A (port micro USB)- wyjście: 5 V 
/ 1,5 A (port USB)- pojemność baterii: 5200 mAh

wielkość: 82 x 82 x 13 mm
materiał: tworzywo
znakowanie:  tampodruk N3 
(60 x 50 mm) (przód i tył), 
nadruk bezpośredni UV2  
(50 x 20 mm) (przód i tył),  
UV3 (60 x 50 mm) (przód i tył)
opakowanie: kartonik barwny

wielkość: 155 x 85 x 19 mm 
materiał: tworzywo, ekoskóra
znakowanie:grawerowanie GD 
(50 x 20 mm) (tył)
opakowanie: kartonik czarny

0201

Produkt dostępny  
do wyczerpania  
zapasów magazynowych

Power bank SOLRAY 8000 mAh 

Power bank MAIS 5200 mAh 

Solarny power bank dla wszystkich miłośników podróży. Rozkładany i wydajny panel solarny sprawnie 
naładuje power bank za pomocą promieni słonecznych. Produkt wyposażony jest w gumową zaślepkę 
chroniąca porty przed kurzem i wilgocią, przez co znakomicie sprawdzi się w terenie. Posiada 2 porty USB 
oraz wskaźnik poziomu energii. W zestawie standardowy kabel micro USB do ładowania oraz instrukcja 
obsługi. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok 
gwarancji. Dane techniczne: - wejście: 5 V / 2 A (port micro USB)- wyjście: 5 V / 2 A oraz 2 A (porty USB) - 
pojemność baterii: 8 000 mAh.
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ZNAKOWANIE 
(cena netto)
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wielkość: 127 x 67 x 11 mm 
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk 
N3 (25 x 10 mm), nadruk 
bezpośredni UV2 (25 x 10 mm)
opakowanie: kartonik czarny

Power bank Legend 8000 mAh 
02

Elegancki i designerski power bank o dużej pojemności baterii – 8000 mAh. Produkt 
cechuje się wysoką jakością wykonania i jest zapakowany w eleganckie czarne pudełko. 
Posiada 1 port USB typu C, 1 port USB oraz wskaźnik poziomu energii. W zestawie 
standardowy kabel do ładowania z końcówką micro USB, kabel USB typu C oraz 
instrukcja obsługi. Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, 
posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. Dane techniczne: - wejście: 5 V / 2 A (port micro 
USB)- wyjście: 5 V / 2,1 A (port typu C) oraz 2,1 A (port USB)- pojemność baterii: 8 000 
mAh

45045

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

DOSTĘPNE KOLORY

INDEX:

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

INDEX:

CENA NETTO:
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71,40 pln



POWER BANK - AKCESORIA / CENNIK

TOTAL to nowy typ power banku skrywający aż 4 funkcje w jednym urządzeniu: bateria o 
pojemności 4000 mAh, wbudowane USB typu U-disc o pojemności 8 GB, kable i adapter 
zintegrowane z obudową oraz kable do transferu danych. Produkt jest zgodny z odpowiednimi 
dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. Dane techniczne: - 
wejście: 5 V / 1 A (port micro USB)- wyjście: 5 V / 1 A (port USB)- pojemność baterii: 4000 mAh

wielkość: 137 x 75 x 11 mm
materiał: tworzywo
znakowanie:  tampodruk N3 
(60 x 50 mm) (przód i tył), 
nadruk bezpośredni UV2  
(50 x 20 mm) (przód i tył),  
UV3 (60 x 50 mm) (przód i tył)
opakowanie: kartonik czarny

wielkość: 75 x 35 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: tampodruk N3 
(35 mm)
opakowanie: kartonik czarny

02 0301

Produkt dostępny  
do wyczerpania  
zapasów magazynowych

Power bank BELLA 4000 mAh 

Power bank TOTAL 4000 mAh 

Power bank BELLA to doskonale zaprojektowany produkt w kształcie eleganckiej puderniczki z otwieranym 
lusterkiem o pojemności 4 000 mAh. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości tworzywa nadając 
perłową strukturę. Wysokie natężenie wejścia i wyjścia pozwala na szybkie ładowanie. Produkt jest zgodny 
z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE oraz 1 rok gwarancji. Dane techniczne: - 
wejście: 5 V / 2 A (wtyczka USB)- wyjście: 5 V / 2,1 A (wtyczka micro USB / iPhone)- pojemność baterii: 4 
000 mAh

45099

45088

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

DOSTĘPNE KOLORY

wielkość: 125 x 66 x 11 mm
materiał: drewno, metal
znakowanie: grawerowanie 
MD (50 x 40 mm), nadruk 
bezpośredni UV2 (50 x 20 mm), 
UV3 (50 x 60 mm), grawerowa-
nie GS (50 x 10 mm) (tył)
opakowanie: kartonik biały

Power bank VIOUR 4000 mAh 

Power bank dla entuzjastów produktów ekologicznych. Obudowa została zastąpiona 
naturalnym tworzywem, jakim jest drewno. Posiada port USB oraz wskaźnik poziomu 
energii. W zestawie standardowy kabel micro USB do ładowania oraz instrukcja obsługi. 
Produkt jest zgodny z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej, posiada znak CE 
oraz 1 rok gwarancji. Dane techniczne: - wejście: 5 V / 1,5 A (port micro USB)- wyjście: 5 V 
/ 1,5 A - pojemność baterii: 4 000 mAh.

45078

grawer (1szt.)  - 
przygotowalnia -

ZNAKOWANIE 
(cena netto)

DOSTĘPNE KOLORY

INDEX:

INDEX:

CENA NETTO:

CENA NETTO:

INDEX:

CENA NETTO:
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Adapter micro USB do iPhone, 
pasuje do modeli 5 i wyższych. 

Adapter microUSB do iPhone, 
 pasuje do modeli 4S i niższych

wielkość: 23 x 5 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nie znakujemy
opakowanie: woreczek foliowy

wielkość: 23 x 10 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nie znakujemy
opakowanie: woreczek foliowy

Adapter micro USB - iPhone 5 Adapter micro USB - iPhone 4 

45008 45007

Kabel USB z trzema końcówkami: microUSB, iPhone 4 oraz iPhone 5.

wielkość: 230 x 15 mm
materiał: tworzywo
znakowanie: nie znakujemy
opakowanie: blister

Kabel USB 3w1

45006

Kabel USB MOBEE łączy w sobie funkcjonalność, atrakcyjny wygląd oraz dedykowane miejsce 
do wykonania logo. Posiada wtyczkę USB oraz końcówkę micro USB z adapterem do wtyczki 
typu lightning (iPhone 5 i nowsze). Wtyczki zabezpieczone nasadkami z tworzywa. Kabel może 
służyć jako dodatek np.  do power banku lub stanowić osobny gadżet reklamowy.

wielkość: 158 x 31 x 15 mm
materiał: tworzywo
znakowanie:  tampodruk  
N2 (25 x 25 mm)
opakowanie: woreczek foliowy

02 0301

Kabel USB 2w1 MOBEE

45009

DOSTĘPNE KOLORY

INDEX:

CENA NETTO:

INDEX: INDEX:

CENA NETTO: CENA NETTO:

INDEX:
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Infografika pochodzi z katalogu Blue Collection jesień/zima 2016 i tej edycji dotyczy numeracja stron podana w ostatniej kolumnie.

POWER BANK / CENNIK


