
עץ יוקרתי כולל משטח טעינה   טמפשעון  מד 

.  רטרומעוצב בסגנון , לניידיםW10אלחוטי מהיר 

 ,  עם צג דיגיטלי גדול 

 ₪ 58:עלות

מטען אלחוטי מהיר  + טאץמנורת לד עם 

 ומעמד לנייד מתקפל בעיצוב ירח  

 ₪ 56:עלות

 –מעמד לנייד כולל מטען אלחוטי 

 לרכב

 ₪ 19: עלות

ומטען   10000MAHבנק מתכת  פאוור

 אלחוטי נייד 
 ₪  52:עלות

בנק ומטען אלחוטי נצמד ואקום  פאוור
6000 MAH  

 ₪  40:עלות

 עגול -ומטען אלחוטי מיליאמפר 8000בנק  פאוור

  ₪  48:עלות



 דיגיטלי  מיליאמפר  6000בנק צג דיגיטלי   פאוור

 LY-Polyמטען נייד אלחוטי מסוג  ₪  36:עלות

 .הצמדת המטען עם כפתורי וואקום ישירות לטלפון•

 .טעינה אלחוטית וקווית למכשירים תואמים•

 .mAh 10,000נפח הסוללה •

 .5V 2Aמתח טעינה •

 .5V 1Aאלחוטי  / .5V 2.4Aמתח יציאה קווי •

 .לחיווי מצב הסוללה LEDנורות •

 USBיציאות  2•

 Micro USBחיבור   ניתנת לטעינה באמצעות•

 Micro, Lightning: כלול עבור 3in1כבל טעינה •

Type C. 

 אחריות לשנתיים –. טעינות  500לפחות •

 ₪ 68:עלות

 .mAh 5,000נפח הסוללה **-

 ₪  49:עלות    -

 

 ,מטען אלחוטי למכשירים ניידים, מעמד שולחני

 Bluetoothרמקול 

 .תאורה פנימית לבנה

 .אריזת מתנה

 ₪  49:עלות

 10Wמטען שולחני מהיר 

 LEDתאורת לוגו 

 ₪    27:עלות



שולחני מטען האלחוטי    LEDמנורת 

 - OUTPUT 10Wשולחני ' טאץ
INPUHT 5V/9V  

 ₪    40:עלות

 5Wמטען אלחוטי 

 LEDתאורת לוגו 

8,000mAh 

 USBשתי יציאות 

 4 1כבל חיבורים 

 ₪  72:עלות
 5Wמטען אלחוטי 

 LEDתאורת לוגו 

5,000mAh 

 USBשתי יציאות 

   4כבל חיבורים 
Gku,: 1 

 ₪  59:עלות

 מעמד לטעינה אלחוטית

 ,מתאים לשימוש במשרד וברכב

 אריזת מתנה מעמד טלפון, למכשירים תומכים

 ,נייד למשרד ולרכב עם מטען אלחוטי מובנה

 לטלפונים עם תמיכה בטעינה אלחוטית טעינה

 מהירה עם חיבור קפיצי אוטומטי לנוחות מרבית

 המעמד קל להתקנה בחיבור זרועה עם הארכה

 ,הרכב לשימשתשנצמד לשולחן במשרד אן 

 .חיבור נוסף לתריס המיזוג של הרכב

 המטען בטוח לשימוש ויש לו מנגנון מובנה להגנה

 מפני חימום יתר

 ₪  29:עלות



 מטען אלחוטי וקווי משולב

לטעינה אלחוטית של מכשירים  

 תואמים

 כבל טעינה
 ₪  39:עלות

 .Li-polyניידים  למכישריםסוללה נטענת 

תצוגה דיגיטלית  .10,000mAhנפח הסוללה •

 .למצב הסוללה

מתח יציאה מקסימלי  .5V/2Aמתח טעינה •

5V/2.1A. 

ניתנת לטעינה באמצעות חיבור   .USBיציאות  2•

Micro  אוType-c. 

 ,iphone, Type-cעבור  ,3in1כבל טעינה •

Micro. 

אריזת מתנה  .אחריות לשנה . טעינות 500לפחות •

 מהודרת

 ₪  50:עלות•

וקווית למכשירים תואמים   אלחוטתסוללה ניידת 

 .LI-POLYמסוג 

תצוגה דיגיטלית .10,000mAhנפח הסוללה •

 .למצב הסוללה

מתח יציאה מקסימלי  .5V/2Aמתח טעינה •

5V/2.1A. 

 ניתנת לטעינה באמצעות חיבור .USBיציאות  2•

•Micro  אוType-c. 

 ,iphone, Type-cעבור  ,3in1כבל טעינה •

Micro. 

אריזת מתנה  .אחריות לשנה . טעינות 500לפחות •

 .מהודרת

 שחור: צבע•

 ₪  84:עלות•



 Bluetooth Ver. 5.0. בטכנולוגיה ועיצוב חדשניים

 טכנולוגיה המאפשרת שידור סטריאופוני בין שתי

 איכות צליל. רק בלחיצת כפתור, האוזניות ללא כבל

 מיקרופון מובנה בכל, הפחתת רעשי רקע, גבוהה

 חיוג, אפשרות לקבלת והוצאת שיחות טלפון. אוזניה

 הגברה והחלשת, האזנה למוסיקה, מספר אחרון

 מאפשר פעולה רצופה . SIRI -חיבור ל, עוצמת הקול

 קופסת טעינה ייעודית. שעות מוסיקה 10של מעל 
 .נוריות חיווי למצב קופסת טעינה , 500Ahשל 

 אריזת מתנה. אחריות לשנה

 ₪  70:עלות

 TWSאוזניות 

טעינה אלחוטית של קופסת  

חיבור אוטומטי  . האיחסון

 –וזיהוי משתמש אוטומטי 

.אייפוןנתמך ב   

מצב סוללה בכל אוזניה •

אייפוןנתמך  –ובסוללה   

₪  34:עלות  

 .אוזניות בלוטוס גדולות

 .איכות צליל נקי ודינמי

 .מ"מ 40זוג רמקולים של 

 .הפחתת רעשים מהסביבה

 .מתקפלות לנשיאה נוחה

 .רמקול מובנה לשיחות טלפון

 .שעות האזנה -5סוללה חזקה שמספיקה ל 

 .אריזת מתנה

 שחור, לבן: צבע

 ₪  42:עלות



 FULL HDRמסך  2.5''מצלמות צילום לרכב 

  זכרוןכולל כרטיס - 480על  640איכות תמונה 

   יגה נשלף’ג 32
 ₪  53:עלות

-לרכב  HDR 3.5''מצלמות מסך 

יגה  ’ג 32 זכרוןמאורך כולל כרטיס 

   נשלף
 ₪  53:עלות

 משענת יד אגרונומית לתמיכת היד בעת שימוש במחשב

 ₪   16:עלות

 ...סטנד פינוק למחשב נייד או אחר

  .₪  30:עלות



 ,נשיאה פאוץמתקפל לתוך  כסא

 ,קל להרכבה, יעיל לחוף ולטיולים

 .נוח לישיבה
5446: מידות המוצר  מ”ס 64

 ₪  59:עלות כיסא



 אוהל זוגי קפיצי

 .בד ניילון

 +UPF50.הגנה נגד קרינה 

 .תיק נשיאה

 מ”ס 200*  150*  110: מידות המוצר

 ₪  63:עלות

 מטריית אוהל גדולה

 פברגלסמנגנון 

 כיסוי צד עם כיסים

 ציפוי פנימי בכסף

 +UPF 50נגד קרינה 

 בד אוקספורד

 שרוול נשיאה
 ’מ 2.0: מידות המוצר

 ₪  68:עלות



 ליטר 6.5צידנית אוכל 

 ידיות נשיאה

 ציפוי פנימי אלומיניום

שמנת ושני גוונים של  : צבעים

 אפור, ורוד, כחול

 ₪  9.5:עלות

 ליטר 6.5צידנית אוכל 

 ידיות נשיאה

 ציפוי פנימי אלומיניום

שמנת ושני גוונים  : צבעים

 אפור, ורוד, של כחול

 ₪  9.5:עלות

 שני מגשים, ליטר 1.4נפח , קופסת אוכל

 ,מתאים לחימום במיקרו, ננעלים יחד

 .מזלג מתקפל, לניקוי במדיח

 .באישור מכון התקנים

 ₪  13:עלות

 ליטר 6צידנית אוכל 

 ציפוי פנימי אלומיניום

 The Square Box מסידרת

 ₪  10:עלות



 ליטר 9 ציידניתתיק 

קל לשימוש  , פתח רחב, תאים 2

 ואיחסון

 ציפוי פנימי מתאים למזון

 ידיות נשיאה

 מ”ס 15.5*  21*  30מידה 

 ₪  27:עלות

 ליטר 5.5 ציידניתתיק 

קל לשימוש  , פתח רחב

 ואיחסון

 ציפוי פנימי מתאים למזון

 ידיות נשיאה

 מ”ס 10.5*  21*  30מידה 

 ₪  18:עלות



 מטריית חוף גדולה

 32/25מוט עבה וחזק 

 חוד מקדח

 ידית סיבוב

 בד אוקספורד

 +UPF 50ציפוי נגד קרינה 
 ’מ 2.0: מידות המוצר

 ₪  68:עלות

 פיקניק, מחצלת חוף

 רצועת כתף

מ  ”ס 180*  90: מידות המוצר

 ₪  22:עלות



 מגבת ספורט

 מיקרופייברבד 

 טכנולוגיה חדשה

 יכולת ספיגה גבוה

 מ”ס 70*  140: מידות המוצר

 ₪  20:עלות

 ערכת נסיעה

 כיסוי עיניים

 אטמי אוזניים

 כפכפים

 תיק נשיאה

 עשוי מפוליאסטר

 ₪  21:עלות

כרית נסיעה מתקפלת בתוך  

 פאוץ

 ₪  28:עלות



משמש גם כתיק גם  ,  20"לנסיעות   טרוליתיק 

 כמזוודה לנסיעות

  טרוליגם תיק וגם מזוודת . כל מה שצריך בתיק אחד

 .לנסיעות וטיסות

 שילוב של פונקציונליות ברמה גבוהה ואיכותית ועיצוב

 גאדגטיםכיסים רחבים לאחסון 

 תא ראשי מרווח ושימושי

 ₪  67:עלות

 "24ודל ג*

 ₪  75:עלות

 לוצרן –תיק גב למחשב נייד 

 תיק גב למחשב נייד מבד ניילון חזק.

 .תא מרופד למחשב נייד•

 נוח לאירגוןמספר תאים פנימיים •

 כיסי צד מרשת•

 .רצועות כתף מרופדות•

 גב אורטופדי•

 .מ"ס 30x42x15: מידות•

 ₪  84:עלות•

 בזל –תיק גב למחשב נייד 

 עשוי מבד ניילון חזק•

 .מסגרת מתכת לפתיחה רחבה•

 .תא מרופד למחשב נייד•

 .נוח לאירגוןמספר תאים פנימיים •

 .כיסי צד עם רוכסן•

  נתנות, רצועות כתף מרופדות•

 .לניתוק

 .גב אורטופדי•

 ₪  84:עלות•



-CUSTOMפולו 

תיק  אורתופדי  

 למחשב

 ח  "ש 28:עלות

תיק גב למחשב נייד  מחומר זמש  

-עם סגירות מגנטיות  

   כחול,שחור,אפור

 ₪  46:עלות

תיק גב אורטופדי למחשב נייד  

 דגם מהנדסים-תאים    3
 ₪  50: עלות

ידיות   SWISSתיק 

 yungאלומיניום סדרה 

  ₪  50:עלות



 yungנגד גניבות סדרה  SWISSתיק

  ₪  56:עלות
 -CLASSפולו 

 תיק  אורתופדי למחשב

  ₪   24:עלות

 ”SWISS PLAN 25גלגלים  טרולי

 ₪  69:עלות



נגד גניבות עם ידית   swiss kepperתיק 

   אלומיניום

 ₪  95:עלות

 SWISS LUZERNתיק גב 

נגד גניבות  , ידית עור מעוצבת

 15.6למחשב נייד למחשב 

  ₪  99:עלות

  .SWISS B.Aתיק  גב למחשב נייד 

   .סדרת יאנג

 ₪  53:עלות



 ,קערת ליל הסדר מפורצלן

 מאכלים הקשורים לסדר 6

 ,ולסיפור יציאת מצרים

 מ”ס 14קוטר : מידה

 ₪  20:עלות

 כיסוי מצה מבד סאטן

בזהב או  )ועיטורים ריקמהעם 

 (כסף

 מ”ס 40*  40: מידה

 ₪  13:עלות

קופסת אחסון מהודרת  

 מוזס –

קופסת מתכת מהודרת  

.  בעיצוב יוקרתי וחגיגי

מתאימה לאחסון חבילת  

אריזת  . מצות והגשה

 חבק וניילון

 ₪  18:עלות


