


From practical charging cables to stylish headphones and true wireless earbuds, we offer a 

wide variety of the latest and greatest tech products available. Our selection is designed to fit 

any budget and can even be customized with a printed logo - perfect for corporate gifts. 

We understand that our customers have unique needs and requirements, so please don’t 

hesitate to contact us for more information or assistance. Our team is always ready to help 

you find the perfect product for you.

• Quality - We stand for quality in everything we do product, print and service.

• Innovative - Our own design products and high-quality printing techniques reflect our 

innovative character.

• Committed - We are strongly committed to our customers, colleagues and organization.

• Sustainability - We take our responsibility in the pursuit of safe promotional items 

consisting of sustainable raw materials produced under socially acceptable conditions.

We look forward to serving you soon!

WELCOME TO OUR
Tech n o lo gy  ca ta lo gue
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G reen  in  Techno logy
At the heart of the project from the start, the desire to give everyone access 

to the best of technology with a touch of fun. Oriented towards mobility, our 

accessories are designed to fit everyone’s lifestyle. 

Today, we adapt ourselves to be as close as possible to ecological concerns by 

committing ourselves to a more responsible production. ECO-FRIENDLY 
TECH Powe rbanks 

cab le s  |  spe ake r s
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FRESH ‘n REBEL

XTORM
GIVES YOU
#MOREENERGY

Exceed  your  expec ta t io n s
Fresh ‘n Rebel share a genuine and unending love for music, 

fashion and colour and are bold at heart. The company creates 

mobile must-haves that people want to be seen with and that 

truly complement your style. 

The urban designs are made for those who dare to choose the 

unknown and want to surround themselves with the best quality 

and finest details, just like everyone wants.

Energising people on their journeys is what Xtorm does best.

Xtorm’s goal is to energise people everywhere through the #MoreEnergy vision and 

love for mobile technology. Today, people are demanding more and more from their 

mobile devices. Whether you are climbing mountains, going on a city break, working 

on your tablet in a flex office or streaming the latest Netflix series in your garden. 

Xtorm makes sure you don’t run out of power.



9

At Philips, we want people to be healthy, live well and enjoy 

life. We are a technology company that cares about people 

and the planet.

As a technology brand that cares about people and the 

planet, we listen, discover and challenge, in order to deliver 

meaningful innovation to people with one consistent belief – 

there’s always a way to make life better.

JAYS
T h i s  i s  JAYS

Delivering innovation that 
matters to you

With a clear focus on the effortless listening 

experience Jays engineered award winning 

headphones with tangle-free wire solutions, 

L-shaped plug and a great sound. Since then the Swedish Jays-team has 

continuously been developing headphones with a minimalistic approach, 

where nothing but improved performance and cleaner aesthetics has 

been added. Today Jays is known for great 

sounding and great looking digital sound 

products with an effortless interface.
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I t  a l l  s tar t s  w i th 
the  b lue  d o t

Blaupunkt offers simple styling and excellent quality

Hugely popular across all continents, Blaupunkt continues to be an extremely 

attractive option for anyone looking for a consumer branded promotional product, 

from a world-class brand at an affordable price.

Welco me  to  th e  MU S E wor ld
The audio market, Muse core business, is facing deep changes!

The product range evolve accordingly to meet the new needs of consumers: Bluetooth speakers, 

multimedia tours, vinyl turntables and vintage or deco products but also a line for children from 

2017 to meet a strong demand! The in-house development of own designs combined with mastered 

technology gives MUSE products 

an ever more qualitative image.
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Always  be  in sp i red

Va len ta  i s  mo re  th a n  a  b r and,
i t ’s  a  l i f e s t y l e

TCL is a fast-growing company in general public electronic goods and a leading 

player in the global TV industry. Founded in 1981, the company now operates in more 

than 160 markets worldwide. According to Sigmaintell, TCL ranked second in global 

TV markets in terms of revenue in 2019. TCL specialises in research, development and 

production of electronic items for large audiences ranging from TVs, audio and smart 

home appliances.

Since 2003, the Dutch brand Valenta, has been designing stylish & high-quality 

accessories. They strive to make today’s ‘mobile lifestyle’ easier by creating practical 

products with a fashionable touch. The use of first class, genuine leather guarantees 

long lasting satisfaction.

MOVEAUDIO
EXPERIENCE
TRUE FREEDOM



The CoolLux is the ultimate addition for any environment, any time of the year. 

Suitable for indoor or outdoor use, the CoolLux brings style and function to any 

social gathering with an insulated bucket capable of cooling bottles or cans, a mood 

light and powerful audio speaker. Personalise the carry strap with any logo to create 

a highly desirable gift or reward.

Mood  l igh t  and  coo l er 
a l l  in  one  i con i c  de s ig n

MagSafe is a magnetic technology developed by Apple that lets you wirelessly 

charge your Apple products (AirPods, iPhone 12 and up, and Apple Watch 

Series 4) using a compatible charger. The MagSafe magnets ensure that the 

device and charger align perfectly to get the maximum charging speed.

MAGSAFE

Near Field Communication (NFC) is a short-
range wireless communication technology that 
allows two electronic devices to exchange 
information in close proximity to each other. 
It uses radio waves to send data between 

devices. NFC officially supports distances 
up to 3.5 cm, but in practice it can reach up 
to 10 cm. Generally, this comes in two forms. 
Communication-to-device or a readable signal. 

With wireless charging, power is transferred via electromagnetic 

induction. While traditional charging requires power to pass through 

a wire, with inductive charging a device receives the power it needs 

through electromagnetic fields.

WIRELESS CHARGING
How does  wire l e s s  charg ing  work

Fast Charging is an increasingly popular feature that allows 

you to charge up your device in just a fraction of the time it 

takes to do it the old-fashioned way. But not all products use 

the same type of fast charging—and not all chargers support 

the various standards. 

Fas t  charg ing
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TECHNOLOGY 
BUZZ WORDS

NFC
A Safer  and  Fas t er  Way  to  Exchange  Data



CHARGING CABLES

Mr. Bio Long will go to great lenghts to keep 

your devices charged and at your disposal. With 

its dual input connector and USB-C, Micro-USB 

and Lightning output connectors, Mr. Bio Long 

can charge almost any device. The eco material 

body and RPET cable make this cable the most 

responsible charging decision you could make.

ONE METER
of  e c o- f r i end ly  c ab le
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LT41006 | 2088 | Xoopar Mr. Bio Long Eco Charging Cable
Trwały i niezawodny kabel dla każdego, kto kocha gadżety, z 
dwustronnym obszarem logo. Pan Bio Wheat jest wykonany 
z Dupont Tyvek (przewody) lub biodegradowalnego plastiku 
i pszenicy (ciało), dzięki czemu, gdy Pan Bio się zestarzeje, 
szybciej zostanie włączony do procesu recyklingu. Rozmiar: 
32x12x150mm

10 25 50 100
56,09 56,09 54,93 54,93 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41007 | 2089 | Xoopar Mr. Bio Long Power Delivery 
Cable with data transfer
Mr. Bio Long Power Delivery spełnia standard USB 
Power Delivery, co oznacza, że zapewnia mocy dla 
urządzeń takich jak laptopy. Ta inteligentna technologia 
pozwala na regulację mocy wyjściowej, a nawet oferuje 
szybkie ładowanie smartfonów, tabletów i laptopów (do 
60 W). Rozmiar: 35x40x54mm

10 25 50 100
64,16 64,16 62,79 62,79 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41008 | 2099 | Xoopar Mr. Bio Smart Charging cable with NFC
Pan Bio Smart zawiera technologię NFC (Near Field Communication). 
Niestandardowe logo może być nadrukowane na głowicy metodą 
tampodruku lub druku cyfrowego. Ta poręczna multi-ładowarka 
wyposażona jest w 5 różnych kabli. Podobnie jak Mr. Bio, 
zachowuje swoje ekologiczne cechy i jest wykonany z materiałów 
pochodzących z recyklingu. Rozmiar: 150x12x32mm

10 25 50 100
44,85 44,85 43,92 43,92 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41713 | 3199 | Xoopar Mr. Bio Powerbank and cable pack 
7.000mAh
Zrównoważony zestaw produktów, kabel i uchwyt baterii są 
wykonane z plastiku pochodzącego z recyklingu. Przenośna 
bateria 7000 mAh, może naładować telefon do 2,5 razy. 
Przenośna wielokablowa przejściówka z USB, Lightning, Type C, 
Micro USB. Rozmiar: 117x51x14mm

10 25 50 100
190,08 186,05 182,16 178,41 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie



CHARGING CABLES

SUSTAINABLE TECHNOLOGY
b iodegradable, r e cyc l ed  a n d  s u s t a i n a b l e  m a t er ia l s
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The Octopus collection 
brings the classic and clean 
design to playfull eletronic 
devices. 

RPET
cable

LT41004 | 2081 | Xoopar Mr. Bio Eco Charging cable
Mr. Bio to nasz najnowszy kabel do wielokrotnego ładowania, 
wyposażony w podwójne złącze wejściowe USB & USB-C 
oraz trzy złącza, dzięki którym możesz ekologicznie ładować 
swoje urządzenia! Mr. Bio jest wykonany z biodegradowalnego 
plastiku & przewodów DuPont Tyvek. Mr. Bio jest pakowany 
w nasze zupełnie nowe opakowanie z ekopapieru. Rozmiar: 
200x75x10mm

10 25 50 100
41,69 41,69 40,76 40,76 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41005 | 2087 | Xoopar Octopus Eco Charging  cable
Eco Octopus wykonany jest z RPET (kable) i biodegradowalnego 
plastiku (korpus). Dzięki złączu wejściowemu USB i trzem 
złączom ładujesz swoje urządzenia ekologicznie. Na biurku, w 
samochodzie, w torbie lub na wakacjach; ten kabel do ładowania 
multi zawsze się przyda! Rozmiar: 114x35x12mm

10 25 50 100
35,28 35,28 34,49 34,49 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40011 | 2082 | CablePro Custom Charging Cable
Ożyw swoje logo dzięki temu kablowi do ładowania 3D, 
wyposażonemu we wszystkie złącza potrzebne do ładowania 
urządzenia. W pełni konfigurowalna głowica kabla ożywi Twoje 
logo.

   



CHARGING CABLES

WILL THIS 
BECOME YOUR 
NEW BUDDY?
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3 IN 1 MULTI ADAPTER
compat ib l e  wi th  a l l  smar tphones

3000
mAh

RPET
cable

NEW NEW3000
mAh NFC NFCData

transfer
Data

transfer
Fast

charge
Fast

charge

LT41000 | 2064 | Xoopar Buddy Eco Charging Cable
Biodegradowalny, niezawodny, użyteczny, przyjazny i zawsze 
gotowy do działania! Jak prawdziwy kumpel, kabel buddy jest 
zawsze przy Tobie, gdy go potrzebujesz. Podłącz wszystkie 
swoje niezbędne urządzenia za pomocą złączy USB, USB-C lub 
Lightning. Elastyczny kabel spiralny pełni również funkcję breloka 
do kluczy! Zabierz swojego kumpla ze sobą gdziekolwiek jesteś! 
Rozmiar: 76x66x9mm

10 25 50 100
32,04 32,04 31,40 31,40 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40003 | 2068 | PowerPlus USB-C to Lightning Power 
Delivery Cable with data transfer
To MFi-certyfikowany kabel PD z premium podwójnie splecionym 
nylonem i flex-rubber zaprojektowany, aby trwać exrtra długo. 
USB-C jest przyszłością, ponieważ coraz częściej zastępuje USB, 
jest również wykonany dla wyższych prędkości transferu zarówno 
dla zasilania, jak i danych. Zaopatrzony w nadający się do druku 
uchwyt z wegańskiej skóry. Rozmiar: 200x12x7mm

10 25 50 100
98,64 96,92 95,33 93,75 Ceny bez kosztów nadruku

LT40004 | 2069 | PowerPlus USB-C to USB-C Power Delivery 
Cable with data transfer
Wykonany z najwyższej jakości podwójnie plecionego nylonu 
z elastycznymi gumowymi końcówkami. Każdy kabel jest 
dostarczany z nadającym się do druku podkładem z wegańskiej 
skóry, który utrzymuje kabel w czystości. Wszystkie nasze kable 
są zaprojektowane do pracy z wszystkimi głównymi markami. 
Rozmiar: 200x12x7mm

10 25 50 100
73,95 72,65 71,49 70,28 Ceny bez kosztów nadruku

LT41410 | 3192 | Xoopar Octopus Gamma 2 Bio Charging cable 
with 3.000mAh Powerbank
Kieszonkowy powerbank, który pozwoli Ci zasilić swój smartfon, 
kiedy tylko tego potrzebujesz. Kabel do wielokrotnego ładowania 
z podwójnym złączem wejściowym USB-C / Lightning / Micro USB 
/USB, Xoopar Gamma 2 jest wykonany z plastikowych butelek z 
recyklingu (RPET) i posiada zintegrowany powerbank 3000mAh. 
Rozmiar: 17x135x51mm

10 25 50 100
144,00 144,00 140,97 140,97 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41014 | 4001 | Xoopar Iné Gamma Charging cable with NFC 
and 3.000mAh Powerbank
Dzięki temu wielofunkcyjnemu powerbankowi możesz korzystać 
ze swoich urządzeń w dowolnym miejscu bez ich wyczerpania. 
Skóra z recyklingu nadaje powerbankowi naturalny wygląd, 
a także czyni go zrównoważoną alternatywą dla “zwykłego” 
powerbanka. Funkcja NFC pozwala także w zrównoważony 
sposób dostarczyć pożądany komunikat. Rozmiar: 150x55x15mm

10 25 50 100
154,01 154,01 150,69 150,69 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41013 | 4000 | Xoopar Iné Smart Charging cable with NFC
Ten wszechstronny adapter pozwala na ładowanie wszystkich 
urządzeń (w tym samym czasie). Skóra z recyklingu sprawia, że 
jest to zrównoważona alternatywa dla “zwykłego” adaptera, a 
wbudowana funkcja NFC sprawia, że jest to innowacyjny sposób 
na pokazanie swojej strony internetowej/wizytówki/promocji. 
Rozmiar: 145x240x10mm

10 25 50 100
52,92 52,92 51,77 51,77 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie



PORTABLE POWER

ULTRA FAST
charg ing
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LT49401 | 2PB6100 | Fresh ‘n Rebel Powerbank 
6.000mAh USB-C
Ten niesamowity Powerbank jest tutaj, aby Ci pomóc. Nigdy nie 
ruszaj się nigdzie bez dodatkowej mocy dla swoich urządzeń 
bezprzewodowych, takich jak smartfon, tablet, słuchawki, 
przenośny głośnik czy handheld do gier. Powerbank 6000 mAh 
może naładować Twój telefon 2x. Rozmiar: 57x18x109mm

10 25 50 100
160,13 157,40 154,80 152,28 Ceny bez kosztów nadruku

LT49402 | 2PB12100 | Fresh ‘n Rebel Powerbank 12.000mAh 
USB-C Ultra Fast Charging 20W
Ten niesamowity Powerbank jest tutaj, aby Ci pomóc. Nigdy nie 
ruszaj się nigdzie bez dodatkowej mocy dla swoich urządzeń 
bezprzewodowych, takich jak smartfon, tablet, słuchawki, 
przenośny głośnik czy handheld do gier. Powerbank 12000 
mAh może naładować Twój telefon 4x, a tablet 2x. Rozmiar: 
57x18x109mm

10 25 50 100
220,04 216,36 212,76 209,24 Ceny bez kosztów nadruku

LT49403 | 2PB18100 | Fresh ‘n Rebel Powerbank 18.000mAh 
USB-C Ultra Fast Charging 20W
Nasze najnowsze Powerbanki mają gładki design, a dzięki funkcji 
szybkiego ładowania są też szybsze niż kiedykolwiek. Dzięki 
20W Power Delivery, Twoje urządzenia będą gotowe do pracy 
zanim się obejrzysz. Powerbank o pojemności 18000 mAh może 
naładować Twój telefon do 6 razy, a tablet do 3 razy. Rozmiar: 
57x18x109mm

10 25 50 100
286,35 281,52 276,84 272,31 Ceny bez kosztów nadruku

LT46604 | FS400U | Xtorm Magnetic Wireless Powerbank 
5.000mAh 7.5W
Zatrzaśnij bezprzewodowy powerbank z magnesem MagSafe 5 
000 mAh na swoim telefonie iPhone 12, 13 lub 14 i szybko naładuj 
swoje urządzenie w podróży. Dzięki wbudowanemu magnesowi, 
powerbank pozostaje na swoim miejscu podczas ładowania. 
Dzięki temu nadal korzystasz ze swojego urządzenia podczas 
ładowania. Rozmiar: 65x15x104mm

10 25 50 100
212,55 208,95 205,49 202,11 Ceny bez kosztów nadruku

LT46607 | FS405 | Xtorm Fuel Series Solar Powerbank 
10.000mAh 20W
Xtorm 20W Fuel Series Solar Charger 10 000 to solidny 
powerbank z wbudowanym panelem słonecznym. Daje wolność 
i energię, aby iść gdziekolwiek chcesz, dzięki czemu jest idealny 
na wszystkie przygody. Rozmiar: 165x22x86mm

10 25 50 100
298,80 293,76 288,87 284,12 Ceny bez kosztów nadruku

LT46605 | FS402 | Xtorm Fuel Series Powerbank 20.000mAh 
20W
Power Bank FS4 posiada najnowsze technologie i innowacje, 
które zapewniają szybkość ładowania Next-Gen. Posiada 2 
wyjścia USB oraz wyjątkowo mocne wyjście USB-C o mocy 20 
Watt zaprojektowane tak, aby ładować smartfon szybciej niż 
kiedykolwiek. Rozmiar: 136x71x27mm

10 25 50 100
317,67 312,27 307,08 302,04 Ceny bez kosztów nadruku

LT46608 | FS401 | Xtorm Fuel Series Powerbank 10.000mAh 
20W
Ten Power Bank FS4 posiada najnowszą technologię i innowacje, 
które dają “Next-Generation Charging Speed” . Posiada 2 wyjścia 
USB i wyjątkowo potężne wyjście 20W USB-C zaprojektowane 
tak, aby ładować smartfon szybciej niż kiedykolwiek. Rozmiar: 
136x71x15mm

10 25 50 100
219,96 216,21 212,61 209,09 Ceny bez kosztów nadruku
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LT95087 | Powerbank Elite gumowany 8.000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 8,000mAh. Gumowa 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

10 25 50 100
89,21 87,33 85,53 83,73 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95099 | Powerbank Elite 10.000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 10,000mAh. Metaliczna 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

10 25 50 100
93,39 91,44 89,49 87,69 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95067 | Powerbank Elite metallic 8,000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 8,000mAh. Metaliczna 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 139x68x17mm

10 25 50 100
89,21 87,33 85,53 83,73 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95096 | Powerbank Elite z bezprzewodową ładowarką 
8000mAh 5W
Ten powerbank z serii Elite to wersja o pojemności 8000mAh.  
Ta gumowana konstrukcja jest idealna do ładowania urządzeń 
mobilnych w podróży, gdy bateria jest na wyczerpaniu.  
Nadaje się zarówno do ładowania przewodowego, jak i 
bezprzewodowego.   Rozmiar: 139x68x17mm

10 25 50 100
112,47 110,09 107,79 105,63 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95098 | Powerbank Elite 16,000mAh
Powerbank z serii Elite o pojemności 16,000mAh. Powerbank 
konstrukcja idealna do ładowania urządzeń mobilnych w podróży. 
Powerbank zawiera dwa porty USB-A i port Type-C, dzięki 
czemu nadaje się do większej liczby rodzajów kabli ładujących. 
Dostarczany w pudełku upominkowym. Rozmiar: 142x68x30mm

10 25 50 100
136,23 133,35 130,53 127,88 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie



PORTABLE POWER 27

COMPACT TRAVEL powe rba n k

NEW 5000
mAh

8000
mAh

5000
mAh

4000
mAh

5000
mAh

4000
mAh

LT41600 | 2269 | Xoopar Wheat Eco Powerbank 5.000mAh
Ekologiczny powerbank z obudową wykonaną z 
biodegradowalnego tworzywa sztucznego. Zaprojektowany 
z przyssawkami, aby łatwo przymocować go do tylnej części 
telefonu i ładować bezprzewodowo. Dzięki portowi USB, w 
tym samym czasie ładujesz dodatkowe urządzenie. Najlepsze 
ekologiczne rozwiązanie do bezprzewodowego ładowania z dala 
od domu! Rozmiar: 66x127x15mm

10 25 50 100
148,83 146,31 143,85 141,56 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT91275 | Powerbank bambus 5.000mAh
Powerbank o pojemności 5000mAh, wykonany z bambusa z 
certyfikatem FSC. Ładowanie telefonów lub innych urządzeń 
mobilnych w podróży jest bardzo łatwe dzięki jego kompaktowym 
rozmiarom. Podłącz urządzenie, które ma być ładowane, za 
pomocą odpowiedniego kabla ładującego do powerbanku i 
naładuj urządzenie w mgnieniu oka.  Rozmiar: 96x70x16mm

10 25 50 100
86,69 85,17 83,81 82,44 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT91276 | Powerbank bambusowy z panelem słonecznym 
8.000mAh
Bambusowy powerbank o pojemności 8.000mAh, wykonany 
certyfikowanego z bambusa FSC. Powerbank posiada panel 
słoneczny do ładowania na słońcu. Ładowanie telefonów lub 
innych urządzeń mobilnych w podróży jest bardzo łatwe dzięki 
kompaktowym rozmiarom.  Rozmiar: 155x73x20mm

10 25 50 100
135,00 132,77 130,53 128,37 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT91195 | Powerbank Blade 5000mAh
Super cienki stylowy powerbank o pojemnosci 5000mAh i 
matowym wykończeniu. Stanowi ładny dodatek do urządzeń 
mobilnych. Rozmiar: 150x10x65mm

10 25 50 100
101,81 100,08 98,43 96,77 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95082 | Bezprzewodowy powerbank Blade
Produkt posiada wykończenie soft touch i jest nie tylko świetny 
na prezent, ale również jest bardzo praktyczny podczas podróży. 
Przyssawki na powerbanku zapewniają stabilną pozycję 
ładowanego urządzenia na poweranku.  Rozmiar: 12x66x126mm

10 25 50 100
97,77 96,12 94,47 92,96 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT91174 | Powerbank Slim 4000mAh
Płaski, aluminiowy powerbank o pojemności 4000mAh, 
dostarczany w zestawie z przewodami. Pakowany w pudełko. 
Rozmiar: 110x68x10mm

10 25 50 100
55,37 54,44 53,57 52,64 Ceny bez kosztów nadruku
59,12 57,59 55,97 54,48 Nadruk 1 kolor w cenie
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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BILY LAMP
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LT41307 | 2305 | Xoopar Pokket Wireless Mouse
Myszka Pokket to ekologiczna alternatywa dla pracy 
przy komputerze. Ten promocyjny klasyk z połączeniem 
bezprzewodowym jest dostępny w biodegradowalnym plastiku i 
materiale pszenicznym. Rozmiar: 106x58x17mm

10 25 50 100
141,12 138,17 135,29 132,48 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41309 | 2598 | Xoopar Mini iLo Hub
Hub ładujący Xoopar z przełączanym adapterem 3 w 1. Łatwe 
podłączanie urządzeń Apple, Micro-USB lub USB Type-C. 
Podczas ładowania lub po pełnym naładowaniu świeci się 
akrylowa płytka. Produkty Xoopar mogą nie być sprzedawane we 
Francji i Hiszpanii. Rozmiar: 84x54x10mm

LT41313 | 4129 | Xoopar Mr. Bio 25 Timer
W tym tkwi sekret popularnej techniki pomodoro. Dzięki niemu 
dzielisz swój dzień na krótkie 25-minutowe jednostki czasowe 
(“pomodoros”), w których pracujesz bez przerwy nad jednym 
konkretnym zadaniem. W rezultacie dostajesz więcej zrobione, 
jakość pracy poprawia się i koncentracja poprawia. Rozmiar: 
69x73x106mm

10 25 50 100
20,31 20,01 19,65 19,29 Ceny bez kosztów nadruku

LT40411 | 3177 | Powerbank Edge 5.000mAh
Nagrodź swojego klienta powerbankiem Edge, który jest nie tylko 
stylowym, ale i przydatnym prezentem promocyjnym. Rozmiar: 
65x170x15mm

10 25 50 100
97,35 95,33 93,32 91,44 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40325 | 2633 | Bily Lamp
Zaprojektowana we Francji Bily to wielofunkcyjna lampa 
wykonana z myślą o Twoich codziennych czynnościach. Dzięki 
elastycznemu kablowi i złączu USB-C oraz adapterom, Bily można 
podłączyć do swoich urządzeń. Umieść Bily na stojaku wiszącym, 
aby używać jej jako dekoracyjnej lampy designerskiej. Rozmiar: 
147x3x131mm

10 25 50 100
71,43 68,19 67,17 66,17 Ceny bez kosztów nadruku

LT41310 | 2641 | Xoopar Stand for Bily Lamp
Bily, zaprojektowana we Francji, to wielofunkcyjna lampa 
wykonana z myślą o Twoich codziennych czynnościach. Dzięki tej 
podstawce w pełni wykorzystasz możliwości tej lampy. Rozmiar: 
79x134x92mm

10 25 50 100
113,91 111,45 109,16 106,92 Ceny bez kosztów nadruku
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The Mr. Bio Lamp is more is than a decorative 
item on your desk, this lamp with smart Control 
function informes your colleagues of your 
current mood without having to say any word. 

KNOCK KNOCK ...
are  you  busy?

FRONT BACK
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White: good mood Green: available Red: not available

LED

Foldable Foldable

LT40327 | 2651 | PowerHub HDMI
Podłącz je wszystkie za pomocą jednego huba! Nasz PowerHub 
posiada połączenie USB-C flex z kompaktowym szarym hubem 
z; USB, USB-C i portem HDMI. PowerHub HDMI pozwala 
wydobyć więcej z laptopa, np. wieloekranowość, dzięki łatwemu 
podłączeniu do urządzeń peryferyjnych. Rozmiar: 43x75x230mm

10 25 50 100
253,95 248,55 243,36 238,40 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40329 | 3005 | USB-C to USB-A adapter
USB-C to przyszłość! Ale aby nadal korzystać ze wszystkich 
urządzeń i ładowarek, ten hub oferuje rozwiązanie. Przenosi 
zarówno energię, jak i dane, a dzięki doskonałej powierzchni 
na logo na biurku, Twoje logo jest zawsze w zasięgu wzroku na 
każdej (domowej) stacji roboczej. Rozmiar: 38x19x10mm

25 50 100 250
22,40 21,96 21,96 21,03 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41311 | 2800 | Xoopar Mr. Bio Lamp
Więcej niż tylko dekoracyjny przedmiot na biurku, lampa Mr. 
Bio z funkcją smart Control informuje współpracowników o 
Twoim aktualnym stanie bez konieczności wypowiadania słowa. 
Aby zmienić diodę, wystarczy stuknąć w stół i voila! Rozmiar: 
79x134x92mm

10 25 50 100
39,39 38,73 38,09 37,44 Ceny bez kosztów nadruku

LT40310 | 1207 | Foldable Smartphone Stand
Niezbędny element na każdym biurku! Idealny podczas 
prowadzenia rozmów wideo z telefonu. Możliwość regulacji do 
dowolnej wysokości i kąta, kiedy tylko chcesz. Ta aluminiowa 
podstawka pod smartfon posiada antypoślizgowe podkładki. 
Ponadto jego otwarta konstrukcja pozwala na podłączenie 
wkładek dousznych, słuchawek i kabla do ładowania. Rozmiar: 
87x70x67mm

25 50 100 250
36,87 36,08 36,08 34,64 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40311 | 1208 | Foldable Laptop Stand
Niezbędny w biurze i w podróży! Ta składana podstawka pod 
laptopa ma uniwersalny design dla każdego laptopa do 15,6 cala. 
Aluminiowy materiał jest wytrzymały, a inteligentna konstrukcja 
umożliwia regulację pod 6 różnymi kątami. Złóż podstawkę i 
zabierz ją ze sobą w dołączonym luksusowym etui podróżnym. 
Rozmiar: 240x10x45mm

10 25 50 100
105,84 105,84 103,61 103,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40308 | 1101 | Webcam Cover It Up
Utrzymuj swoje logo w zasięgu wzroku na wysokości oczu 
dzięki tej osłonie kamery internetowej o cienkiej konstrukcji, 
odpowiedniej dla wszystkich laptopów, komputerów i tabletów. 
Rozmiar: 30x14x10mm

50 100 250 500
7,71 7,71 7,41 7,10 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT47300 | BLP069 | Blaupunkt Gaming Headphone
Teraz graj w swoje ulubione gry lub słuchaj muzyki w wysokiej 
jakości dźwięku, nie przejmując się otoczeniem. Dobry komfort 
noszenia dzięki miękkim wkładkom ze skóry syntetycznej. 
Rozmiar: 170x95x210mm

10 25 50 100
141,20 138,81 136,44 134,21 Ceny bez kosztów nadruku
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“A MAGSAFE 
CHARGER CAN 

CHARGE UP YOUR 
PHONE TO 50% IN 

JUST 30 MINUTES” 
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15W Foldable Magsafe
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LT41505 | 3188 | Xoopar Trafold 3 Wireless charger 15W
Szybko i bezprzewodowo ładuj swoje urządzenia mobilne. 
Ta stacja ładowania ładuje cztery urządzenia jednocześnie. 
Składana konstrukcja sprawia, że można go łatwo zabrać ze 
sobą, gdziekolwiek się wybierasz. Trafold 3 jest kompatybilny z 
MagSafe i posiada obudowę z biodegradowalnego tworzywa 
sztucznego. Rozmiar: 145x70x21mm

10 25 50 100
185,76 182,60 179,57 176,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41507 | 2708 | Xoopar Icon 3 in 1 Magnetic Wireless charger
Ta bezprzewodowa ładowarka 3 w 1 umożliwia jednoczesne 
ładowanie wszystkich gadżetów. Powierzchnie magnetyczne 
utrzymują urządzenia mobilne na swoim miejscu. Ikona Xoopar 
sprawi, że nie będziesz musiał zbyt długo pozostawać bez 
gadżetów. Rozmiar: 110x80x110mm

10 25 50 100
226,16 221,33 216,72 212,33 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41505 | 3188 | Xoopar Trafold 3 Wireless charger 15W
Szybko i bezprzewodowo ładuj swoje urządzenia mobilne. 
Ta stacja ładowania ładuje cztery urządzenia jednocześnie. 
Składana konstrukcja sprawia, że można go łatwo zabrać ze 
sobą, gdziekolwiek się wybierasz. Trafold 3 jest kompatybilny z 
MagSafe i posiada obudowę z biodegradowalnego tworzywa 
sztucznego. Rozmiar: 145x70x21mm

10 25 50 100
185,76 182,60 179,57 176,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT48805 | ZEDC18B | ZENS Magnetic + Watch Wireless 
Charger 10W
Zatrzaśnij swój smartfon na ładowarce bezprzewodowej 10W 
z podstawką i magnesem MagSafe Black i ładuj jednocześnie 
swój Apple Watch oraz bezprzewodowo ładujące się słuchawki 
AirPods. Tylko iPhone’y z magnesem MagSafe, takie jak iPhone’y 
z serii 12, 13 i 14. Z boku ładowarki znajduje się port usb A. 
Rozmiar: 190x85x110mm

10 25 50 100
893,16 878,04 863,43 849,24 Ceny bez kosztów nadruku

LT41506 | 2259 | Xoopar Iné Wireless Fast Charger - Recycled 
Leather 15W
Bezprzewodowa ładowarka, która super szybko ładuje Twoje 
urządzenia. Dzięki tej ładowarce nie będziesz musiał długo 
czekać, zanim będziesz mógł ponownie korzystać ze swoich 
urządzeń. Skóra z recyklingu sprawia również, że jest to 
zrównoważona alternatywa dla “zwykłej” ładowarki. Rozmiar: 
90x90x9mm

10 25 50 100
93,81 91,80 89,93 88,05 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT46701 | Xtorm Solo Wireless Charger 15W
Ta ładowarka bezprzewodowa Xtorm to doskonały sposób na 
łatwe ładowanie smartfona bezprzewodowo, z prędkością do 
15W! Ładowarka posiada unikalny design Xtorm, który nie będzie 
wyglądał nie na miejscu w żadnym miejscu. Idealny na biurko lub 
szafkę nocną. Rozmiar: 80x80x10mm

10 25 50 100
167,91 165,03 162,29 159,63 Ceny bez kosztów nadruku

LT95083 | Blade Air Wireless charging pad 5W
Stacja ładująca Blade przyciąga wzrok swoim ultracienkim 
wyglądem, modnymi kolorami i gumowanym wykończeniem. 
Stacja ladująca pakowana jest w pudełko prezentowe razem z 
kablem i instrukcją obsługi. Rozmiar: 6x126x65mm

25 50 100 250
42,20 41,55 40,83 40,17 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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LT95069 | Square cork Wireless charger 5W
Bezprzewodowa ładowarka 5W wykonana z naturalnego korka z 
certyfikatem FSC. Procesy ekstrakcji w produkcji mają minimalny 
wpływ na środowisko i dlatego idealnie nadają się jako materiał, 
który zapewnia większą trwałość temu produktowi. Urządzenia  
Rozmiar: 91x91x6mm

25 50 100 250
42,20 41,33 40,47 37,44 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95089 | Cork Wireless charger and phone stand 5W
Ładowarka bezprzewodowa 5W wykonana z naturalnego korka 
z certyfikatem FSC. Urządzenia QI mogą być łatwo ładowane za 
pomocą bezprzewodowej ładowarki w podstawce pod telefon. 
Rozmiar: 167x85x7mm

25 50 100 250
45,29 44,28 43,41 40,11 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95045 | Limestone Desk organizer with wireless charger 5W
Organizer na biurko z wbudowaną ładowarką bezprzewodową. 
Urządzenia mobilne z funkcją ładowania bezprzewodowego 
mogą być ładowane przez cały czas. W zestawie podstawka 
na telefon i taca do przechowywania małych przedmiotów na 
biurku. Organizer wykonany jest z betonu wapiennego, co 
nadaje mu elegancki i stylowy wygląd. Dostarczany w pudełku 
upominkowym. Rozmiar: 186x99x15mm

25 50 100 250
65,01 63,93 62,85 61,85 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95046 | Round limestone Wireless charger 5W
Bezprzewodowa ładowarka wykonana z betonu wapiennego. 
Okrągła wersja pasuje na każde biurko i nadaje się do 
bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Dostarczany 
w pudełku upominkowym. Rozmiar: ø90x15mm

25 50 100 250
53,49 52,64 51,77 50,91 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95048 | Bamboo Wireless charger with 2 USB hubs 5W
Bezprzewodowa ładowarka w luksusowej wersji bambusowej 
z certyfikatem FSC. Zawiera dwa porty USB-A umożliwiające 
ładowanie do trzech urządzeń mobilnych jednocześnie. Podłącz 
ładowarkę do komputera lub do gniazdka ściennego i umieść 
na niej telefon z możliwością ładowania bezprzewodowego.  
Rozmiar: 90x90x10mm

25 50 100 250
43,71 42,99 42,33 41,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41502 | 2267 | Xoopar Corktopus Wireless Charging Pad 
10W
Naładuj swoje urządzenie w dobrym stylu Ta bezprzewodowa 
ładowarka ma obudowę z wytrzymałego materiału, jakim 
jest korek, oraz dużą powierzchnię do nadruku. Stacja 
ładowania bezprzewodowego obsługuje szybkie ładowanie 
bezprzewodowe zarówno dla iPhone’a, jak i Androida, ale jest 
również świetna do bezprzewodowego ładowania akcesoriów, 
takich jak Apple Airpods. Rozmiar: 105x88x13mm

10 25 50 100
65,73 65,73 64,37 64,37 Ceny bez kosztów nadruku

LT91079 | Podkładka pod mysz z bezprzewodową z ładowarką 
korkową 5W
Podkładka pod mysz z funkcją bezprzewodowego ładowania 
5W. Korek, z którego jest wykonana posiada certyfikat FSC. 
Urządzenia QI mogą być łatwo ładowane za pomocą ładowarki 
w podkładce, można ją również złożyć w uchwyt na telefon. 
Rozmiar: 205x88x79mm

25 50 100 250
58,04 56,81 55,65 51,48 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95095 | Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W
Coraz więcej smartphone’ów jest dostosowane do ładowania 
bezprzewodowego. Dzięki tej ładowarce bezprzewodowej w 
końcu możesz pozbyć się problemu zaplątanych kabli. Wystarczy, 
że położysz swój telefon z funkcją ładowania bezprzewodowego 
na ładowarce, a sam zacznie się ładować. Idealnie dostosowane 
do Twojego biurka w pracy i w domu! Rozmiar: 185x115x14mm

25 50 100 250
86,40 84,60 82,88 76,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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FEEL THE RYTHEM
of  the  mus i c 

This festive wireless speaker is today’s must-have gadget at the office 
or home. With this smokey transparent 10W speaker you can enjoy 
a light show anywhere. The speaker has a fabric cover and a round 
design, so that the sound is distributed in all directions. As a result, the 
music sounds clear from any position. Your logo can 
be subtly printed - what a great gift!

NEW 10W TWS NFC RABS

10W

3W

5W 5W TWS

10W LED

LT41714 | 2275 | Xoopar Boy X5 TWS speaker with NFC
Ten X5 jest częścią naszej kolekcji Xoppar Boy. Ten model X5 
ma bas (10 Watt) i wbudowany głośnik głośnomówiący. Bateria 
zapewnia 8 godzin odtwarzania. Ten Xoopar Boy X5 można 
podłączyć do innego X5, aby zapewnić przyjemne wrażenia 
stereo. Głośnik można łatwo ładować bezprzewodowo. Rozmiar: 
120x100x120mm

10 25 50 100
287,13 281,01 275,19 269,57 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41708 | 1856 | Xoopar YoYo Speaker Eco
Duży dźwięk z kompaktowego głośnika. YoYo zapewnia ogromny 
dźwięk dzięki 3-watowemu głośnikowi z łatwością zabierze Cię 
wszędzie (tylko 34 mm wysokości) Ekologicznie odpowiedzialny 
dzięki nowej unikalnej kompozycji opartej na biodegradowalnym 
plastiku, który przyspiesza proces recyklingu. Rozmiar: 
42x34x27mm

10 25 50 100
65,73 64,37 63,00 61,71 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41709 | 1860 | Xoopar Corkley Speaker
Ciesz się swoją ulubioną muzyką w dowolnym miejscu w domu 
lub (domowym) biurze. Ten 10-watowy głośnik z naturalnego 
korka ma wysokiej jakości dźwięk z mocnym basem. Sparuj drugi 
głośnik, aby uzyskać doskonałe wrażenia dźwiękowe stereo. 
Głośnik może być ładowany bezprzewodowo, Idealny ECO 
prezent! Rozmiar: 98x86x98mm

10 25 50 100
190,37 186,33 182,45 178,77 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40711 | 1548 | Moyoo Essence BT Speaker
Użyj tego przenośnego 5-watowego głośnika bluetooth z 
doskonałym dźwiękiem w biurze (domowym) lub w podróży. 
Ten mały głośnik ma dużą powierzchnię nadruku na górze, aby 
wyróżnić każde logo! Rozmiar: 170x170x70mm

10 25 50 100
105,84 103,61 101,45 99,36 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40734 | SP101 | Moyoo Smokey Dome speaker
Ten świąteczny głośnik bezprzewodowy to dzisiejszy 
obowiązkowy gadżet w biurze lub w domu. Dzięki temu 
przydymionemu przezroczystemu głośnikowi 10W możesz 
cieszyć się pokazem świetlnym w dowolnym miejscu. Wydrukuj 
swoje logo w subtelny sposób - co za wspaniały prezent! 
Rozmiar: 120x120x150mm

10 25 50 100
205,35 200,96 196,77 192,75 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40721 | 1861 | Moyoo Music Station
Głośnik z wkładkami dousznymi TWS w jednym! Ten 5 Watt 
głośnik bluetooth z luksusowym wykończeniem to obowiązkowy 
przedmiot dla każdego, Odtwarzaj muzykę na głośniku i wyjmij 
wkładki douszne, aby słuchać muzyki lub wykonywać połączenia 
w podróży. Pozostań w kontakcie i ciesz się swoją muzyką 
gdziekolwiek jesteś lub stoisz! Rozmiar: 65x50x94mm

10 25 50 100
162,00 158,55 155,24 152,07 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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microphone

IPX7 TWS Build in
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10W Build in
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LT49720 | 1RB6000 | Fresh ‘n Rebel Rockbox Bold S 
Waterproof TWS Speaker
Ten mały głośnik Bluetooth jest idealny do odtwarzania muzyki/
audio na. Podłącz drugi głośnik Rockbox Bold S i zmaksymalizuj 
dźwięk. Głośnik jest wykonany z wytrzymałego materiału i jest w 
pełni wodoodporny. Rozmiar: 85x85x85mm

10 25 50 100
218,81 215,07 211,53 208,01 Ceny bez kosztów nadruku

LT49721 | 1RB5100 | Fresh ‘n Rebel Rockbox Bold Xs 
splashproof TWS speaker
Ten wyjątkowo mały głośnik zabierzesz ze sobą gdziekolwiek się 
udasz. Ponieważ jest tak płaski, mieści się nawet w kieszeni. Bold 
XS jest odporny na zachlapania (IPX5), a czas odtwarzania wynosi 
20 godzin. Jeśli głośnik jest pusty, można go naładować w ciągu 
4 godzin. Metalowy klips pozwala z łatwością przyczepić go do 
wszystkiego. Rozmiar: 110x35x110mm

10 25 50 100
180,65 177,56 174,60 171,72 Ceny bez kosztów nadruku

LT49400 | 1RB6600 | Fresh ‘n Rebel Rockbox Bold X 
waterproof TWS speaker
Ten przenośny głośnik Bluetooth jest stworzony do zabrania 
w dowolne miejsce. Zaokrąglone kształty i płaska konstrukcja 
tego Bold X jest wykonana z wodoodpornego (IPX7) materiału i 
ma 8-godzinny czas pracy na baterii. Rockbox Bold X ma czysty 
dźwięk i potężne basy, można go połączyć z innym Bold X, aby 
słuchać w stereo. Rozmiar: 40x95x195mm

10 25 50 100
352,37 346,40 340,64 335,09 Ceny bez kosztów nadruku

LT45304 | T00519 | Jays S-Go Two TWS Speaker 5W
Zaprojektowany, aby wytrzymać trudne elementy, z którymi nie 
radzi sobie zwykły głośnik, s-Go Two posiada klasę IPX7, co 
oznacza, że jest odporny na wodę i pył. Idealny do zabrania 
w podróż i wystarczająco mały, aby zmieścić się w torbie 
podręcznej lub wypchanej walizce. Rozmiar: 100x100x45mm

10 25 50 100
134,93 132,63 130,47 128,31 Ceny bez kosztów nadruku

LT45306 | T00521 | Jays S-Go Four TWS Speaker
Dzięki zintegrowanym głośnikom wysoko- i nisko tonowym oraz 
wzmacniaczowi klasy D dostępna jest najnowsza technologia 
- zwiększona wydajność naszych głośników zapewnia dłuższy 
czas pracy. Dzięki mocnej baterii litowo-jonowej otrzymujesz 
nawet 16 godzin. Rozmiar: 130x130x55mm

10 25 50 100
267,56 263,01 258,63 254,37 Ceny bez kosztów nadruku
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LT47729 | BLP6135 | Blaupunkt Portable LED 20W Speaker
Ten przenośny głośnik firmy Blaupunkt posiada oświetlenie LED i 
20-watowy głośnik. Dzięki temu przenośnemu głośnikowi jesteś 
przygotowany do odtwarzania dźwięku w dowolnym czasie i 
miejscu, aby każdy mógł go usłyszeć. Rozmiar: 94x94x224mm

10 25 50 100
460,59 452,73 445,17 437,91 Ceny bez kosztów nadruku

LT47702 | BLP3140 | Blaupunkt Outdoor 5W Speaker
Ten 5-watowy głośnik o metalowej konstrukcji wnosi nutę 
elegancji połączoną z wyjątkową jakością dźwięku. Subwoofer 
sprawia, że jest to świetne rozwiązanie, które przyciąga wzrok. 
Rozmiar: 72x40x88mm

10 25 50 100
125,93 123,77 121,68 119,73 Ceny bez kosztów nadruku

LT91127 | Large speaker with shoulder strap 20W
Ten duży głośnik zapewnia najwyższą przyjemność słuchania. 
Dzięki mocy 20 Watt ten głośnik może przenieść każdą imprezę 
na wyższy poziom. Luksusowy wygląd dopełnia produkt i sprawia, 
że przyciąga wzrok. Rozmiar: 220x90x100mm

10 25 50 100
168,33 165,53 162,72 160,05 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT91280 | Wireless solar speaker torch 2x5W IPX6
Ten głośnik ma formę latarenki, którą można wbić go w ziemię 
lub piasek. Ciesz się ulubioną muzyką na plaży lub kempingu 
albo użyj tego wodoodpornego głośnika na podwórku w letnie 
wieczory. Dzięki dźwiękowi przestrzennemu 360 stopni świetnie 
sprawdza się na zewnątrz, a panele słoneczne zapewniają 
automatyczne ładowanie.  Rozmiar: 77x77x167mm

25 50 100 250
157,40 154,73 152,21 149,76 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95018 | Wireless speaker William with TWS earbuds
Bezprzewodowy głośnik z parą bezprzewodowych słuchawek 
umożliwia słuchanie muzyki na różne sposoby. Rozmiar: 
ø58x92mm

10 25 50 100
214,05 209,52 205,13 200,96 Ceny bez kosztów nadruku
217,94 212,81 207,66 202,94 Nadruk 1 kolor w cenie
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95013 | TruWireless Earbuds with Speaker 5W
TruWireless słuchawki douszne z głośnikiem w jednym. Nadają 
się do odtwarzania muzyki przez głośnik, lub standardowo przez 
wkładki douszne. Zarówno z słuchawkami, jak i z głośnikiem 
można bez problemu połączyć się bezprzewodowo. Rozmiar: 
41x76x87mm

10 25 50 100
133,05 130,25 127,52 124,92 Ceny bez kosztów nadruku
139,34 134,73 129,90 125,81 Nadruk 1 kolor w cenie
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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LT95047 | Speaker and wireless charger limestone 5W
Bezprzewodowy głośnik 5 Watt i bezprzewodowa ładowarka w 
jednym, z obudową z betonu wapiennego. Przód wykonany jest z 
bambusa, a konstrukcja została zaprojektowana tak, aby głośnik 
naprawdę wyróżniał się na biurku, stoliku nocnym lub w salonie. 
Głośnik może być używany z dowolnym telefonem. Dostarczany 
w pudełku prezentowym. Rozmiar: 142x58x94mm

25 50 100 250
130,68 128,52 126,36 124,35 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT41712 | 3189 | Xoopar Meetair Conference Speaker
Kompaktowy głośnik przenośny. Rozpocznij połączenie 
konferencyjne w dowolnym miejscu. Meetair świetnie nadaje 
się również do słuchania muzyki. Ukryty kabel posiada adapter 
wejściowy na USB i USB-C. Głośnik posiada dwa mikrofony, 
więc można go umieścić w dowolnym miejscu. Ponadto wszelkie 
szumy otoczenia są tłumione. Rozmiar: 119x48x145mm

10 25 50 100
194,12 189,93 185,97 182,24 Ceny bez kosztów nadruku

LT91290 | Speaker bamboo square 3W
Naturalny głośnik bambusowy o mocy 3 Watt.  Czas odtwarzania 
głośnika wynosi maksymalnie trzy godziny.  W komplecie z 
nastrojowym oświetleniem i silikonowym dnem.  Dostarczany w 
pudełku prezentowym. Rozmiar: 60x60x51mm

10 25 50 100
68,04 66,60 65,16 63,87 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95019 | Wireless speaker bamboo
Ten bambusowy, bezprzewodowy głośnik nadaje się do 
odtwarzania muzyki lub innych plików audio. Głośnik można 
przenosić za uchwyt. Rozmiar: ø75x55mm

10 25 50 100
86,84 85,04 83,24 81,51 Ceny bez kosztów nadruku
90,72 88,32 85,77 83,49 Nadruk 1 kolor w cenie
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95021 | Bamboo wireless speaker
Bezprzewodowy głośnik wykonany z drewna bambusowego. 
Unikalny głośnik 2-w-1 działa również jako bezprzewodowa stacja 
ładująca. Produkt zapakowany w kartonik prezentowy. Kabel 
ładujący znajduje się w zestawie. Rozmiar: ø82x110mm

10 25 50 100
182,01 178,13 174,39 170,85 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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LT40723 | 1626 | CoolLux Mini
Ciesz się drinkiem, muzyką i wzajemnym towarzystwem 
w balsamiczny letni wieczór lub ogrzej się w środku, gdy 
jest chłodno. Z łatwością mieści butelkę wina lub 4 puszki. 
CoolLux może być spersonalizowany na opasce. Rozmiar: 
290x290x295mm

25 50 100 250
450,51 443,01 435,75 428,69 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40722 | 1616 | CoolLux
Użyj CoolLux, aby utrzymać napoje w chłodzie. Dzięki 
akumulatorowi i mocnemu głośnikowi możesz nadać odpowiedni 
ton zawsze i wszędzie. Z włączonym nastrojowym oświetleniem 
CoolLux jest lśniącym centrum każdej okazji. Rozmiar: 
ø345x310mm

10 25 50 100
625,97 615,39 605,09 595,16 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT45600 | Muse Full LED, splash proof Bluetooth Speaker 
with tripot
Ten Full Led Speaker tworzy piękną atmosferę w 
dowolnym miejscu. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi 
możesz cieszyć się super dźwiękiem tego głośnika 
bezprzewodowo w dowolnym miejscu. Muzyka może 
być przesyłana strumieniowo przez Bluetooth lub przez 
kabel AUX. Nadzwyczajnie nadaje się na przyjęcia w 
basenie dzięki swojej bryzgoszczelnej konstrukcji. Rozmiar: 
319x366x574mm

1 10 25 50
1050,27 1014,05 996,84 980,28 Ceny bez kosztów nadruku
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LT45803 | M-330 DJ | Muse 5W Bluetooth Speaker With 
Ambiance Light
Ten głośnik bluetooth o dobrej jakości dźwięku jest bardzo 
kompaktowy. Dzięki wbudowanemu wielokolorowemu światłu 
dyskotekowemu stworzysz imprezę w każdym miejscu. Poprzez 
połączenie Bluetooth lub AUX można sparować urządzenia 
zewnętrzne. Dołączony kabel USB ułatwia ładowanie głośnika. 
Rozmiar: 75x95x49mm

10 25 50 100
163,59 160,05 156,75 153,57 Ceny bez kosztów nadruku

LT45802 | M-370 DJ | Muse 6W Bluetooth Speaker With 
Ambiance Light
Ten przenośny głośnik bluetooth jest mały, kompaktowy i 
łatwy do przenoszenia. Wbudowane wielokolorowe światło 
dyskotekowe tworzy wszędzie mini-disco. Poprzez bluetooth 
możesz bez problemu słuchać muzyki na swoim smartfonie 
lub tablecie. Głośnik posiada również złącze AUX, dzięki 
czemu można podłączyć urządzenia zewnętrzne. Rozmiar: 
140x75x80mm

10 25 50 100
228,68 223,85 219,17 214,71 Ceny bez kosztów nadruku

LT45811 | M-10 CR | MuseClock Radio FM
Atrakcyjny kompaktowy budzik z czytelnym wyświetlaczem. 
Bądź budzony przez swoją ulubioną stację radiową lub przez 
brzęczyk. Działa na zasilaniu sieciowym, a także jest wyposażona 
w poręczną funkcję podtrzymywania napięcia (akumulator). W 
przypadku niespodziewanej awarii zasilania ustawienia zostaną 
zachowane. Rozmiar: 70x120x45mm

10 25 50 100
117,87 115,35 112,89 110,60 Ceny bez kosztów nadruku

LT45812 | M-09 C | Muse Travel Alarm Clock
Ten kompaktowy zegar jest idealny do zabrania ze sobą 
w podróż. Na wyświetlaczu oprócz godziny widać datę i 
temperaturę. Rozmiar: 62x25x62mm

10 25 50 100
126,65 123,99 121,40 118,95 Ceny bez kosztów nadruku

LT45805 | M-308 | Muse 5W Bluetooth Speaker
Ten kompaktowy przenośny głośnik bluetooth oferuje 
zaskakująco dobry dźwięk mimo niewielkich rozmiarów. 
Dodatkowo, materiałowa osłona nadaje głośnikowi modny 
wygląd. Idealny głośnik do podróży. Wbudowany akumulator 
szybko się ładuje i gwarantuje długi czas słuchania. Ładuj za 
pomocą dołączonego kabla USB. Rozmiar: 30x118x76mm

10 25 50 100
93,60 91,65 89,72 87,92 Ceny bez kosztów nadruku

LT45810 | M-109 DB | Muse Portable Radio FM/DAB+
To eleganckie przenośne radio jest bardzo kompaktowe i 
zasilane bateriami. Dzięki DAB+ słuchanie radia staje się jeszcze 
przyjemniejsze. Masz szerszy zakres stacji i czysty dźwięk bez 
szumów. Wyposażony w gniazdo słuchawkowe, które zapewnia 
możliwość spokojnego słuchania ulubionego programu 
radiowego. Rozmiar: 53x180x90mm

10 25 50 100
99,57 97,41 95,40 93,45 Ceny bez kosztów nadruku
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LT42259 | TAT2206 | Philips TWS In-Ear Earbuds With Silicon 
buds
Te odporne na zachlapanie i pot wkładki douszne firmy Philips 
zapewniają doskonały dźwięk i nawet 18 godzin odtwarzania. 
Dzięki klasie IPX4 i mocnym 6-milimetrowym przetwornikom 
będziesz cieszyć się doskonałym dźwiękiem w każdych 
warunkach pogodowych. Rozmiar: 57x31x46mm

10 25 50 100
218,81 215,07 211,53 208,01 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT42266 | TAT1207 | Philips TWS In-Earbuds With Silicon buds
Chwyć, podłącz i ruszaj! Te fantastyczne słuchawki 
bezprzewodowe True są dostarczane z super małym etui 
do ładowania, które wsuwa się do kieszeni, zapewniając 
niezawodny, wygodny dźwięk gdziekolwiek jesteś. Odporność 
na zachlapanie i pot IPX4 oraz do 18 godzin czasu gry! Rozmiar: 
35x60x25mm

10 25 50 100
180,65 177,56 174,60 171,72 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT42267 | TAT3217 | Philips TWS Earbuds
Poznaj bogaty dźwięk muzyki i krystalicznie czyste rozmowy 
dzięki tym słuchawkom True Wireless. Wygodny, niezawodny i 
z etui do ładowania, które mieści się w kieszeni! IPX5 odporny 
na pot i zachlapania oraz z 26 godzinami czasu gry. Rozmiar: 
45x20x50mm

10 25 50 100
307,88 302,61 297,57 292,76 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT49723 | Fresh ‘n Rebel Twins 3+ Tip TWS Earbuds
Poznaj krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne i pełny 
bezprzewodowy dźwięk dzięki wyszukanym i kolorowym 
słuchawkom Twins 3. Wyposażone w douszne czujniki 
wyczuwające, obsługę ładowania bezprzewodowego i 
sterowanie dotykowe. Rozmiar: 44x28x60mm

10 25 50 100
338,91 333,15 327,60 322,28 Ceny bez kosztów nadruku

LT49722 | Fresh ‘n Rebel Twins 1 Tip TWS Earbuds
Niezawodne słuchawki True Wireless, które są super łatwe w 
użyciu. Steruj muzyką i rozmowami telefonicznymi, stukając w 
słuchawki, dopasuj słuchawki do swojego stroju i ciesz się 24 
godzinami muzyki bez kabli. Rozmiar: 24x61x57mm

10 25 50 100
191,67 188,43 185,33 182,24 Ceny bez kosztów nadruku
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technologies. The design full TWS Earbuds line 
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bass tones and your voice comes across crystal 
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LT95054 | TWS Earbuds Sport
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 62x45x25mm

10 25 50 100
59,55 58,53 57,53 56,60 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT45561 | TW08-3BLCEU4-1 | TCL MOVEAUDIO S108 White
Z TCL Moveaudio S108 cieszysz się 6 godzinami słuchania, 
do 20 godzin z etui ładującym, dzięki czemu zawsze możesz 
cieszyć się optymalnymi wrażeniami muzycznymi. Wykonuj 
wyraźne połączenia dzięki funkcji ENC, która odfiltrowuje szumy 
tła, zapewniając wyraźne rozmowy dzięki technologii odbioru 
Beamforming. Rozmiar: 47x23x58mm

10 25 50 100
149,97 147,39 144,93 142,56 Ceny bez kosztów nadruku

LT45563 | TW18 | TCL MOVEAUDIO S180 Pearl White
Dzięki algorytmowi Dual-mic beamforming hałas zewnętrzny 
jest automatycznie filtrowany, a S180 skupia się wyłącznie na 
Twoim głosie, zapewniając wyraźne połączenie. Przełącz się z 
trybu ANC na tryb Transparency, aby wziąć pod uwagę hałas 
otoczenia. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności baterii możesz 
słuchać nawet przez 6 godzin! Rozmiar: 41x46x26mm

10 25 50 100
307,88 302,61 297,57 292,76 Ceny bez kosztów nadruku

LT45564 | TW12-3ALCEU4 | TCL Move Audio Air Earbuds
Te słuchawki pozwalają cieszyć się ulubioną muzyką przez 
wiele godzin i szybko się ładują dzięki etui do ładowania. 
Innowacyjna konstrukcja pozwala na prowadzenie wyraźnych 
rozmów telefonicznych, podczas gdy muzyka jest automatycznie 
wstrzymywana. Rozmiar: 60x49x27mm

10 25 50 100
206,07 202,61 199,23 195,92 Ceny bez kosztów nadruku

LT45309 | T00258 | Jays T-Five Bluetooth Earbuds
Te ergonomiczne bezprzewodowe słuchawki douszne 
firmy Jays charakteryzują się doskonałą jakością połączeń i 
idealnym dopasowaniem dzięki różnym silikonowym wkładkom 
dousznym. Wyposażony jest w doskonały mikrofon zapewniający 
wyraźne rozmowy. Do 4 godzin grania na jednym ładowaniu 
i trzy dodatkowe ładowania w etui do ładowania. Rozmiar: 
43x30x62mm

10 25 50 100
134,93 132,63 130,47 128,31 Ceny bez kosztów nadruku

LT45301 | T00252 | Jays T-Six Bluetooth Earbuds
Zoptymalizowane do całodziennego użytku, prawdziwie 
bezprzewodowe słuchawki JAYS t-Six oferują niskie zużycie 
energii, aby wspierać Twoje wrażenia słuchowe, gdy najbardziej 
tego potrzebujesz. Ergonomiczna konstrukcja Tłumienie hałasu 
otoczenia Świetna jakość połączeń 30 godzin czasu odtwarzania 
Podwójne mikrofony Superior. Rozmiar: 30x70x25mm

10 25 50 100
320,61 315,15 309,89 304,85 Ceny bez kosztów nadruku

LT45302 | T00242 | Jays t-Seven Earbuds TWS ANC
W t-Seven True Wireless zastosowano najnowszą technologię, 
która spełnia wszystkie potrzeby. Jeśli zdarzy się coś 
nieoczekiwanego, wykrywanie uszu automatycznie zatrzymuje 
całe odtwarzanie po wyjęciu słuchawek. Intuicyjne przyciski 
dotykowe na obu słuchawkach ułatwiają zarządzanie 
połączeniami i odtwarzaniem. Rozmiar: 65x27x47mm

10 25 50 100
384,20 377,72 371,37 365,33 Ceny bez kosztów nadruku
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TWS stands for True Wireless Stereo. True Wireless is a technology that 
delivers sound wirelessly over Bluetooth to your speakers, headphones 
or earbuds. Stereo refers to the sound effect where the listener feels like 
they are surrounded by the sound. This is achieved by directing sound 
through two or more speakers. When you combine these two concepts 
and you deliver the sound in stereo through wireless technology, the art 
of TWS is created.

WHAT IS TWS?
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LT40735 | TW111 | Moyoo X111 Earbuds
Te sterowane dotykowo słuchawki douszne są idealne do 
słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych, 
gdziekolwiek jesteś. Wyjmij je z etui do ładowania i są gotowe do 
użycia ze swoim smartfonem lub urządzeniem. Etui do ładowania 
posiada idealne miejsce na nadruk dowolnego logo. Rozmiar: 
45x50x22mm

10 25 50 100
101,81 99,65 97,56 95,61 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40736 | TW121 | Moyoo X121 Earbuds
Te douszne z kontrolą dotykową są idealne do słuchania muzyki 
i prowadzenia rozmów telefonicznych gdziekolwiek jesteś. 
Wyjmij je z etui do ładowania i są gotowe do użycia ze swoim 
smartfonem lub urządzeniem. Etui do ładowania posiada idealne 
miejsce na nadruk dowolnego logo. Naprawdę modny prezent. 
Rozmiar: 73x34x25mm

10 25 50 100
137,96 135,00 132,20 129,45 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT40737 | TW111-ECO | Moyoo X111 ECO Earbuds
Te sterowane dotykowo słuchawki douszne są idealne do 
słuchania muzyki i prowadzenia rozmów telefonicznych, 
gdziekolwiek jesteś. Wyjmij je z etui do ładowania i są gotowe do 
użycia ze swoim smartfonem lub urządzeniem. Etui do ładowania 
posiada idealne miejsce na nadruk dowolnego logo. Rozmiar: 
45x50x22mm

10 25 50 100
106,64 104,40 102,24 100,16 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95017 | TWS Earbuds bamboo
Nowa generacja bezprzewodowych słuchawek dousznych. 
Dzięki dodatkowi bambusa słuchawki te mają atrakcyjny wygląd. 
Rozmiar: 43x76x26mm

10 25 50 100
115,05 112,61 110,31 108,00 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95051 | TWS Earbuds Deluxe
Słuchawki TWS (True Wireless Stereo) zapewniają pełen komfort 
ze słuchania muzyki. Dzięki nim, już nigdy nie będzie trzeba 
męczyć się z zaplątanymi kablami przed słuchaniem muzyki. 
Zawierają bezprzewodową ładowarkę. Kompatybilny z każdym 
telefonem. Rozmiar: 47x26x55mm

10 25 50 100
133,20 130,97 128,73 126,65 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95052 | TWS Earbuds Classic
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 68x48x23mm

10 25 50 100
69,33 68,12 67,04 65,88 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95053 | TWS Earbuds Galaxy
Dzięki słuchawkom TWS (True Wireless Stereo) możesz 
w pełni cieszyć się muzyką. Bezprzewodowe słuchawki 
zapewniają, że nigdy więcej nie będziesz musiał rozplątywać 
kabli przed słuchaniem muzyki. W zestawie etui do ładowania 
bezprzewodowego, dzięki czemu możesz ładować je również w 
podróży. Rozmiar: 61x47x26mm

10 25 50 100
51,99 51,12 50,25 49,47 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie
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LT45300 | T00247 | Jays x-Seven Bluetooth Headphone
Słuchawki x-Seven z pianką z pamięcią i wyposażone w 
Bluetooth 5.0, port ładowania USB-C do szybszego ładowania i 
zwiększoną pojemność baterii zapewniają wspaniałe wrażenia 
słuchowe. Dzięki składanemu pałąkowi i obrotowym nausznikom 
możesz zabrać x-Seven Wireless ze sobą zawsze i wszędzie. 
Rozmiar: 185x30x150mm

10 25 50 100
193,32 190,08 186,92 183,81 Ceny bez kosztów nadruku

LT45307 | T00257 | Jays Q-Seven Bluetooth Headphone 
Combo
Wyjątkowe słuchawki, które możesz nosić zarówno na uszach, jak 
i na głowie dzięki dodatkowej, dołączonej do zestawu poduszce. 
Posiadają funkcję ANC do wycinania szumów otoczenia. 
Całkowity czas odtwarzania 30 godzin. Idealne również do 
prowadzenia rozmów telefonicznych dzięki wbudowanemu 
mikrofonowi. Rozmiar: 130x230x70mm

10 25 50 100
511,41 502,77 494,43 486,29 Ceny bez kosztów nadruku

LT42254 | TAH4205 | Philips On-ear Bluetooth Headphone
Spraw, by Twoja ulubiona muzyka brzmiała wspaniale dzięki 
mocniejszym basom. Te bezprzewodowe słuchawki douszne 
mają przycisk Bass Boost, dzięki czemu w każdej chwili możesz 
podbić basy. Przy czasie odtwarzania do 29 godzin, możesz 
w pełni naładować słuchawki w ciągu zaledwie kilku godzin. 
Rozmiar: 50x165x185mm

10 25 50 100
218,81 215,07 211,53 208,01 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT42256 | TAH6506 | Philips Bluetooth ANC Headphone
Spraw, by Twoja ulubiona muzyka brzmiała doskonale dzięki 
mocniejszym basom. Te bezprzewodowe słuchawki douszne 
mają przycisk Bass Boost, dzięki czemu w każdej chwili możesz 
podbić basy. Co więcej, można też zdecydować się na pełną 
ostrość dzięki funkcji ANC (Active Noice Canceling). Rozmiar: 
185x50x165mm

10 25 50 100
562,32 552,81 543,60 534,68 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT47719 | BLP4632 | Blaupunkt Bluetooth Headphone
Ciesz się ponad 7-godzinnym czasem gry dzięki temu zestawowi 
słuchawkowemu Bluetooth. Prowadź rozmowy telefoniczne 
dzięki wbudowanemu mikrofonowi i doświadcz wygodnego 
dopasowania dzięki wyściełanym poduszkom. Rozmiar: 
160x80x200mm

10 25 50 100
159,48 156,81 154,16 151,64 Ceny bez kosztów nadruku
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LT95014 | Bamboo Headphone
Piękne słuchawki bezprzewodowe z dodatkiem bambusa.  
Wyprofilowane słuchawki wygodnie leżą na głowie. Rozmiar: 
175x185x72mm

10 25 50 100
109,80 107,43 105,20 103,04 Ceny bez kosztów nadruku
117,29 113,72 109,98 106,71 Nadruk 1 kolor w cenie (2x)
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95059 | On-ear Headphones G50 Wireless
Słuchawki G50 to doskonałe słuchawki na każdy dzień, 
gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dzięki niewielkiej wadze i składanej 
konstrukcji, słuchawki te można łatwo zabrać w podróż. W 
komplecie kabel AUX 3,5mm jack. Posiada wbudowany mikrofon, 
umożliwiający prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym i 
może łączyć się bezprzewodowo z Twoim smartfonem.  Rozmiar: 
145x175x70mm

10 25 50 100
130,32 128,09 126,00 123,92 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT95057 | Headphones ANC
Słuchawki zawierają ANC (aktywna redukcja szumów). Eliminuje 
to hałas z zewnątrz, aby muzyka była krystalicznie czysta i wolna 
od dźwięków otoczenia. Słuchawki nauszne zapewniają wysoki 
komfort noszenia, ponieważ poduszki będą całkowicie zakrywać 
uszy. Dzięki temu słuchawki można nosić przez cały dzień.  
Rozmiar: 170x185x70mm

10 25 50 100
188,93 185,69 182,60 179,64 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT49726 | 3HP4102 | Fresh ‘n Rebel Clam 2 ANC Bluetooth 
Over-ear Headphones
Słuchawki Clam ANC zapewniają cichy i prywatny odsłuch. 
Skorzystaj z funkcji ANC (Active Noise Cancelling), aby na chwilę 
wyłączyć otaczający Cię świat i zbliżyć się do swojej muzyki. 
Rozmiar: 81x165x183mm

10 25 50 100
486,15 477,87 469,95 462,24 Ceny bez kosztów nadruku

LT49725 | 3HP4002 | Fresh ‘n Rebel Clam 2 Bluetooth Over-
ear Headphones
Łatwo sparuj te słuchawki Clam 2 od Fresh ‘n Rebel przez 
Bluetooth i słuchaj muzyki nawet przez 35 godzin. Miękkie 
nauszniki wykonane z wegańskiej skóry, które pochłaniają 
wilgoć, pokrywają nauszniki i działają jak izolator, dzięki czemu 
doświadczasz mniejszego rozproszenia od hałasu otoczenia. 
Rozmiar: 81x165x183mm

10 25 50 100
336,45 330,77 325,29 319,97 Ceny bez kosztów nadruku
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LT40810 | 4836 | Smart Activity Bracelet
Śledź swoje kroki, spalone kalorie, przebyty dystans i czas. Dzięki 
temu trackerowi monitorujesz swój sen, tętno, ciśnienie krwi, 
zmęczenie i kwasowość krwi i jesteś zawsze poinformowany o 
swoim zdrowiu. Dzięki stylowemu wyglądowi i darmowej aplikacji 
APP, ten tracker aktywności jest bardzo funkcjonalny. Rozmiar: 
235x21x12mm

10 25 50 100
76,32 75,03 73,80 72,57 Ceny bez kosztów nadruku

LT40811 | 4837 | Smart Activity Watch
Ten inteligentny zegarek aktywności może być noszony w każdej 
chwili i pomaga osiągnąć zdrowy styl życia. Tracker śledzi nie 
tylko kroki, spalone kalorie, przebyty dystans i czas, ale także 
sen, tętno i ciśnienie krwi. APP oferuje więcej informacji na 
temat Twojego zdrowia. Idealny prezent biznesowy. Rozmiar: 
250x45x12mm

10 25 50 100
101,81 100,08 98,43 96,77 Ceny bez kosztów nadruku

LT41800 | 3198 | Xoopar Iné Mini Wallet Recycled Leather
Magnetyczny grzbiet, kompatybilny z linią MagSafe firmy Apple. 
Cyfrowa wizytówka, kompatybilna z iPhone i Android bez 
aplikacji. System blokowania RFID chroniący dane osobowe 
przed skimmerami. Rozmiar: 67x4x95mm

10 25 50 100
101,37 99,21 97,13 95,19 Ceny bez kosztów nadruku
Koszty przygotowalni: 55 PLN za zamówienie

LT45902 | M-185 CDB | Muse DAB/DAB+ FM 
Dual Alarm Clock Radio
Obudź się jedną z 20 zaprogramowanych stacji w 
tym radiu zegarowym lub brzęczykiem. Nie brakuje 
również podwójnego alarmu, a obecność gniazda 
AUX pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznego 
urządzenia do tego radia z zegarem. Budzik 
pracuje na zasilaniu sieciowym i jest wyposażony 
w urządzenie podtrzymujące (akumulator). Rozmiar: 
55x124x116mm

10 25 50 100
350,13 342,72 335,60 328,68 Ceny bez kosztów 
nadruku

LT48908 | 7303 | Valenta Key Organizer
Unikalny mechanizm blokujący pozwala na wiązanie do 7 kluczy 
w zorganizowany sposób. Skórzany pasek sprawia, że klucze 
nie pozostawiają zarysowań na Twoich cennych przedmiotach. 
Każdy klucz jest łatwo wykręcany z wiązki. Dodatkowo poręczne 
zapięcie w formie D-ringu sprawia, że zawsze masz pod ręką 
swoje klucze. Rozmiar: 85x20x20mm

10 25 50 100
96,69 95,04 93,45 91,95 Ceny bez kosztów nadruku

LT48909 | Valenta Card Case Plus Wallet
Stylowe etui na karty kredytowe, które chroni Twoje karty przed 
skimmingiem dzięki technologii RFID. Uchwyt może pomieścić do 
10 kart. Po wewnętrznej stronie za gumką można przechowywać 
notatki i/lub inne karty. System przesuwny na dole pozwala 
na podchodzenie kart jednym płynnym ruchem. Rozmiar: 
105x70x16mm

10 25 50 100
188,93 185,69 182,60 179,64 Ceny bez kosztów nadruku

LT48904 | 7218 | Valenta Card Case Plus
To supercienkie i stylowe etui na karty chroni je przed 
skimmingiem dzięki technologii RFID. Przechowuj do 7 kart w 
części aluminiowej. Z przodu znajduje się dodatkowa kieszeń 
na przykład na papierowe pieniądze. System suwaków na dole 
pozwala na wysuwanie kart jednym płynnym ruchem. Rozmiar: 
100x12x65mm

10 25 50 100
141,05 138,68 136,37 134,13 Ceny bez kosztów nadruku

LT48905 | 7219 | Valenta Card Case Pocket Duo
Elegancko zaprojektowane, czarne etui ochronne z prawdziwej 
skóry zawiera etui na karty, które może pomieścić od 6 do 8 
kart. Wysokiej jakości aluminium chroni Twoje karty (bankowe) 
przed uszkodzeniem i niepożądaną komunikacją RFID, np. 
skimmingiem. Z przodu i z tyłu etui na karty stworzono miejsce do 
przechowywania 2 dodatkowych kart. Rozmiar: 95x70x12mm

10 25 50 100
111,45 109,52 107,72 105,99 Ceny bez kosztów nadruku
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TECHNOLOGY 
KNOWLEDGE BASE

USB Type-C is a new form of data transfer cable first 

released in 2014. It can be used for charging and 

transferring data and can handle more power, so it’s 

used not only in phones and tablets but also in laptops. 

In addition, USB Type-C can handle 10Gbps transfer 

speeds, double that of USB-3. Next to that, the USB 

Type-C connector is small and reversible. The new 

standard also offers backward compatibility, so you 

can use adapters to connect USB-3 devices to USB 

Type-C devices. A USB Type-C cable also supports 

various protocols, such as Display Port, Power Delivery, 

and Quick Charge. All of this combined makes USB 

Type-C something of a unicorn connectivity tool. It has 

the power to become ubiquitous.

ANC stands for Active Noise Cancelling which is a technology present in some 

headphones and earbuds that dampens disturbing ambient noise. This noise blocker 

is produced by capturing the surrounding sound through the built-in microphones in 

the headphones or earbuds. The sound then gets analyzed and twisted so that the 

person wearing the audio devise hears less ambient noise. This prevents the need 

to turn up the volume to compensate for background noise which is better 

for your hearing.

 

ENC stands for Environmental Noise Cancelling which is a different 

technology found in some headphones and earbuds that come with 

a microphone function. Background noise is suppressed 

by recording the sounds in the 

environment and then process them 

to create a opposite cancelling sound 

which will neutralize the noise. This way 

the speaker’s voice will be heard clearly 

over the background noise.

As the technology evolved throughout the years, Bluetooth improved. Each version improved the 

data transfer speed, connection range, stability, security, and energy efficacy.  We are currently on 

5.3. Below are the five main versions of Bluetooth:

Version  Year Data Transfer Speed Maximum Range Feature Introduced

1.0  1999 732.2 kbit/s-2.1 Mbit/s 10 meters  Speech only

2.0  2004 2.1 Mbit/s-24 Mbit/s 10-30 meters  Enhanced Data Rate (EDR) 

3.0  2009 24 Mbit/s  30 meters  High Speed (HS)

4.0  2010 24 Mbit/s-25 Mbit/s 60 meters  Bluetooth Low Energy (BLE)

5.0  2016 25 Mbit/s-50 Mbit/s 240 meters  Dual Audio Connection 

We could say that Bluetooth 5.0 has laid the basis for the new family of versions of this protocol. The 

last major update revolutionized Bluetooth 4, doubling the speed of file transfer and quadrupling the 

range, which is the distance over which data can be transferred between them. Since then, the rest 

of the versions have simply been refining small things.

WHAT IS USB TYPE-C?

Efforts to reduce waste mean that most modern 

phones no longer come with a charger. If you use 

an Android phone or iPhone, chances are you have 

several or more chargers in and around your home. 

With the new USB Type-C standard, you won’t need a 

new charger every time. This also means that it won’t 

be necessary for the tech manufacturer to include one 

with every product. Which will help them save billions 

of tons of materials every year. 

When you switch to one common standard, your life 

- as a consumer - also becomes easier. You’ll have a 

phone, laptop, tablet, and e-reader all using a USB 

Type-C cable – by 2024 it’s expected that even more 

peripherals will shift to USB Type-C as well.  

 In the past, different cables were needed to charge 

each one of them. However, with a USB Type-C cable, 

you only need one USB Type-C cable to charge them 

all. And that’s why regulators are now making huge 

efforts to make USB Type-C the standard charging 

protocol for all electronic devices.

USB TYPE-C 
is more environmentally friendly

BLUETOOTH TECHNOLOGY

ANC VS ENC

MORE ON NFC
A few examples of NFC use cases 

include the following: 

•  Mobile payments, such as Apple Pay and 

Google Pay

• Public transport card payments

• Access authentication for doors or offices

• Unlocking car doors or rental scooters

•  Device pairing smartphones and headsets by 

tapping them together

•  Automatic setup for Wi-Fi connectivity by 

tapping a phone to a router or internet 

gateway
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LT41010 | 2066 | Xoopar Jelly Mini Cable
Ten kabel ma 4 różne złącza (USB-A, USB-C, Lightning i 
podwójny adapter wejścia USB i USB-C), dzięki czemu 
jest kompatybilny ze wszystkimi wiodącymi markami 
technologicznymi. A głowa zdolna do zgniatania działa 
również jak świetna piłka antystresowa! Kable są 
również wykonane z plecionego nylonu, co zapewnia 
wytrzymałość i elastyczność. Rozmiar: 35x35x150mm

   
    
    

LT40001 | 0117 | 3 in 1 Logo Cable
Kabel do ładowania ze złączami Lightning, Micro-USB i 
USB Type-C. Stylowy kabel o długości 1 metra i 
opakowanie prezentowe sprawiają, że jest to bardzo 
eleganckie akcesorium do ładowania dla Twojej marki. 
Rozmiar: 1000xxmm

   
    
    

LT40000 | 0116 | Multi Magnet Cable
Ten wielofunkcyjny kabel ze złączami Micro-USB, 
Lightning i USB Type-C to niezbędny przedmiot. Małe 
magnetyczne wtyczki są wymienne i dlatego można je 
wykorzystać do każdego smartfona. Koniec z 
niedogodnościami przy podłączaniu, podczas gdy 
kabel magnetycznie przyciąga złącze. Rozmiar: 
1000xxmm

   
    
    

LT40713 | 1554 | Moyoo Dynamic Headphone
Najwyższej jakości słuchawki z magnesami 
neodymowymi w głośnikach dla dźwięku o wysokiej 
rozdzielczości. Dodatkowe funkcje obejmują pozłacane 
złącza zapobiegające zakłóceniom oraz poręczny 
dodatkowy port pomocniczy do podłączenia więcej niż 
jednego urządzenia w celu udostępniania muzyki. 
Łatwo składa się na płasko do podróży. Rozmiar: 
170x180x70mm

   
    
    

LT41009 | 2065 | Xoopar Jelly XL Cable
Szukasz zabawnej alternatywy dla nudnych, zwykłych 
kabli multi? Wypróbuj nasz Xoopar Jelly XL dla jeszcze 
większej zabawy i kabli o długości do 1 metra. Rozmiar: 
65x75x143mm

   
    
    

LT40719 | 1609 | Moyoo Essence TWS Earbuds
Te douszne słuchawki Essence TWS z kontrolą 
dotykową są idealne do słuchania muzyki i 
prowadzenia rozmów telefonicznych. Wyciągnij je z etui 
do ładowania i są gotowe do użycia z Twoim 
smart-device. Rozmiar: 68x44x20mm

   
    
    

LT40005 | 2071 | Icables
Kabel do ładowania MFi (Made for iPhone). Użyj tego 
kabla do ładowania swojego produktu Apple. Certyfikat 
MFi wskazuje, że Apple oceniło ten element jako 
odpowiedni produkt, który dobrze współpracuje z 
własnymi elementami Apple. Rozmiar: 1000x4x4mm

   
    
    

LT40201 | 1232 | Bluetooth Self-timer Remote 
Shutter
Migawka z samowyzwalaczem pozwala na zdalne 
wykonywanie zdjęć smartfonem lub tabletem. Migawka 
z samowyzwalaczem współpracuje z bluetooth i 
pozwala na bezprzewodowe wykonywanie zdjęć w 
zasięgu 10m. Rozmiar: 30x75x15mm

   
    
    

LT40006 | 2073 | LogoCharge MFI
Miękki w dotyku kabel ładujący (mikro/lightning) ze 
światłem LED do podświetlenia Twojego logo. Dioda 
LED zmienia kolor z pomarańczowego na zielony, gdy 
urządzenie jest w pełni naładowane. Rozmiar: 
1500xxmm

   
    
    

LT40204 | 2603 | PhoneClip
Przymocuj samoprzylepny uchwyt PhoneClip z tyłu 
telefonu. Wszystko, co musisz zrobić, to przesunąć 
pasek w górę i możesz używać PhoneClip jako 
podstawki lub w celu uzyskania lepszego uchwytu. 
Wyraźny obszar nadruku sprawia, że   jest to świetny 
gadżet na prezenty targowe. Rozmiar: 88x24x4mm

   
    
    

LT40304 | 1000 | Untangler clear plug
Ostateczne rozwiązanie dla skręconych przewodów 
telefonicznych, idealne do utrzymania logo w zasięgu 
wzroku. Rozmiar: 15x47x10mm

   
    
    

LT40205 | 2605 | PhoneClip Card
Przymocuj samoprzylepny uchwyt PhoneClip z tyłu 
telefonu. Wszystko, co musisz zrobić, to przesunąć 
pasek w górę i możesz używać PhoneClip jako 
podstawki lub w celu uzyskania lepszego uchwytu. 
Wyraźny obszar nadruku sprawia, że   jest to świetny 
gadżet na prezenty targowe. Wyposażony w dwa 
uchwyty na karty. Rozmiar: 94x4x59mm

   
    
    

LT41407 | 3176 | Xoopar PowerBoard 
6.000mAh
Powerbank do smartfonów i tabletów (2,1A). Ten smukły 
powerbank oferuje szybkie ładowanie baterii z ochroną 
przed przeciążeniem. Rozmiar: 105x45x45mm

   
    
    

LT41305 | 2302 | Xoopar Pokket 2 Wireless 
Mouse Deluxe
Miękka w dotyku i elegancka wersja myszy 
bezprzewodowej Pokket 2. Łatwy w użyciu, lekki i z 
akumulatorem. Rozmiar: 106x58x17mm

   
    
    

LT41312 | 2800 | Xoopar Kangaroo 
BatteryCharger
Natychmiastowe ładowanie baterii za pomocą kabla 
USB! Ta ładowarka do akumulatorów pozwala szybko i 
wszędzie naładować akumulatory AA i AAA. Rozmiar: 
91x40x23mm

   
    
    

LT41308 | 2593 | Xoopar iLo Hub
Hub ładujący z przełączanym adapterem 3 w 1, z 
eleganckim brandingiem LED. Łatwe podłączanie 
urządzeń Apple, Micro-USB lub USB typu C. Rozmiar: 
70x70x73mm

   
    
    

LT40500 | 2167 | Foldable Wireless Charging 
Mouse Pad
Ta składana podkładka pod mysz z ładowaniem 
bezprzewodowym o mocy 5 W ułatwia życie w biurze! 
Ładuje bezprzewodowo wszystkie urządzenia 
obsługujące Qi, a dzięki ochronie przed przegrzaniem 
zapewnia bezpieczne środowisko ładowania. Rozmiar: 
257x190x8mm

   
    
    

LT41302 | 2301 | Xoopar Pokket 2 Wireless 
Mouse
Ultracienka mysz bezprzewodowa z wbudowanym 
akumulatorem, który można ładować podczas 
używania myszy. Rozmiar: 106x58x17mm

   
    
    

LT41711 | 2271 | Xoopar Boy Mini
Głośnik Xoopar Boy idzie w stronę eko! Ten głośnik jest 
teraz dostępny w mieszance pszenicy i 
biodegradowalnego plastiku. Świetny dźwięk (3W), 
podświetlana tarcza LED, technologia TWS 
umożliwiająca połączenie dwóch lub więcej głośników 
w celu uzyskania dźwięku stereo, a nawet wbudowany 
przycisk selfie, aby uchwycić ten magiczny moment. 
Rozmiar: 67x73x56mm

   
    
    

LT40333 | 3136 | USB Power Adapter
Możesz używać tego zasilacza USB do ładowania 
smartfona w dowolnym miejscu. Adapter zasilania USB 
jest kompaktowy i dlatego łatwo go zabrać ze sobą. 
Adapter zasilania USB szybko ładuje smartfon przez 
sieć. Rozmiar: 35x15x80mm

   
    
    

LT49712 | Fresh ‘n Rebel Cult
Te słuchawki urzekają swoim retro klimatem, fajnym 
designem i kolorowym wyglądem. Dzięki wygodnemu 
dopasowaniu i potężnemu basowi bez wątpienia 
pokochasz te słuchawki. Rozmiar: xxmm

   
    
    

LT47813 | BLP5250 | Blaupunkt Connected 
watch with body temperature
Ten połączony zegarek mierzy Twoje tętno i 
temperaturę, a także odbiera powiadomienia. Oceń 
swój sen i liczbę kroków wykonanych w ciągu dnia. 
Kontroluj swoją muzykę lub sprawdź pogodę z 
komputera. Posiada tryb wielosportowy, aby ocenić 
Twoją wydajność w zależności od aktywności. Rozmiar: 
xxmm
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