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Závěsný obal A4 na CD
závěsné pouzdro na ukládání CD nosičů do kroužkových nebo pákových pořadačů, 
materiál polypropylen 110 mikronů, teplotně stálý antistatický, CD se k obalu nelepí
kat. č.  popis cena
430960 obal na 2 CD / 10 ks 79,20

Závěsný obal na CD
pevné náhradní obaly na CD
kat. č.  popis cena
430950 náhradní kapsa / 10 ks 40,40

Krabice Leitz Click & Store
skládací archivační krabice, rámeček na popisovací štítek, laminovaný povrch pro lepší a trvalejší ochranu
na CD - kapacita ukládání 30 standardních, 60 tenkých nebo 160 papírových obalů na CD, rozměry 143 x 136 x 352 mm
na DVD - kapacita ukládání 20 standardních nebo 40 tenkých obalů, rozměry 206 x 147 x 352 mm
kat. č.  popis cena
398870 na CD / černá 203,–
397890 na CD / bílá 203,–
398150 na CD / růžová 203,–
398170 na CD / modrá 203,–
398190 na CD / oranžová 203,–
398180 na CD / zelená 203,–
397940 na CD / tyrkysová 203,–
397950 na CD / fialová 203,–
  
398900 na DVD / černá 240,–
398901 na DVD / bílá 240,–
398917 na DVD / růžová 240,–
398908 na DVD / modrá 240,–
398918 na DVD / oranžová 240,–
398911 na DVD / zelená 240,–
398909 na DVD / tyrkysová 240,–
398919 na DVD / fialová 240,–

Krabičky na CD a DVD
pevné náhradní obaly na CD a DVD
kat. č.  popis cena
394130 slim / 1 ks 10,20

Samolepicí kapsa na CD s klopou
kapsa je opatřena samolepícím proužkem pomocí
něhož ji lze připevnit opakovaně
k pevnému podkladu
kat. č.  popis cena
394000 na CD / 25 ks 164,–

Krabička na CD a DVD 
gramáž papíru 350 g, obálky baleny po 10 kusech
kat. č.  popis cena
132210 košilky na CD / 100 ks bílé 189,–
132090 obálka kartonová na CD 5,40

4
DNY
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krabice na CD a DVD, závěsné obaly, krabičky a obaly na CD



CD – RW Verbatim
přepisovatelné CD, kapacita 700 MB (80 minut), rychlost zápisu: max. 8x – 12x, balení 
10 ks
kat. č.  popis cena
110300 CD – RW 8 – 12 x 700 MB 34,30

CD – R Verbatim
zapisovatelné CD, kapacita 700 MB (80 minut), 
rychlost zápisu: max. 52x, balení 10 ks
kat. č.  popis cena
871070 CD v krabičce slim (úzká) 18,10
871010 CD v krabičce standard 21,10

DVD / R Verbatim 
zapisovatelné DVD, kapacita 4,7 GB (120 minut), 
rychlost zápisu: max. 16 x, balení 5 ks
kat. č.  popis cena
871170 DVD - R 22,20

DVD+RW Verbatim
přepisovatelné DVD, kapacita 4,7 GB, 
rychlost zápisu: max. 4x, balení 5 ks
kat. č.  popis cena
871090 DVD + RW 46,30

CD / DVD Verbatim
zapisovatelné CD, kapacita 700 MB (80 minut), rychlost zápisu CD: max. 52x, 
zapisovatelné DVD, kapacita 4,7 GB (120 minut), rychlost zápisu DVD: max. 16x
kat. č.  popis cena
858930 CD bez krabiček / Spindle / 50 ks 407,–
871211 DVD-R / bez krabiček / spindl / 50 ks 494,–

Flash Disc Maxel
kat. č.  barva / popis cena
118305  bílá / 8 GB 234,–
118306  bílá / 16 GB 313,–
118307  bílá / 32 GB 463,–

Flash Disc Laeta Twin
vyměnitelné paměťové médium umožňuje data přepisovat i mazat, tak často, jak je 
nutné, s micro USB připojením pro smartphony a tablety, ideální jako externí paměť, 
LED indikátor poskytuje informace o stavu připojení, s uzávěrem pro obě připojení
kat. č.  barva / popis cena
118720 šedá / 16 GB 413,–
118730 šedá / 32 GB 745,–

Rozbočovač USB
slouží k připojení až 4 USB přístrojů k počítači, umožňuje napájení připojení přístrojů 
přes via USB port, obsahuje ochranu proti přepětí
kat. č.  barva  cena
118681 černá 240,–

Flash Disc SanDisk Ultra Flair

kat. č.  barva / popis cena
118721 stříbrná / 16 GB 428,–
118722 stříbrná / 32 GB 691,–
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Popisovač Pilot CD / DVD Twin Marker – dvouhrotý
speciální dvouhrotý popisovač na CD a DVD disky, zanechává rovnoměrnou stopu, 
rychleschnoucí, neobsahuje xylol, šíře stopy: tenký hrot 0,7 mm, extra tenký hrot 
0,4 mm
kat. č.  barva cena
266680 černá 49,10

Multimarker Faber-Castell 1525 na CD / DVD
permanentní popisovač se speciální pryží, rychleschnoucí, 
šíře stopy 1 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
266760 černá 32,–

Liner CD / DVD / BD 4616 Centropen
liner s novým ergonomickým designem, určený na popisy CD, DVD, BD disků, 
permanentní inkoust, alkoholová báze, jemný plastový hrot, šířka stopy 0,6 mm
kat. č.  barva cena
259500 černá 14,–
259510 modrá 14,–
259520 červená 14,–
259530 zelená 14,–
259540 sada 4 ks 54,90

Popisovač na CD / DVD Kores K-marker
permanentní popisovač vysoké kvality, rychle zasychá, vydrží až 10 dní bez víčka, píše 
na všechny typy povrchů, včetně CD a DVD, kulatý hrot, šíře stopy M
kat. č.  barva cena
254120 černá 11,60
254140 modrá 11,60
260820 červená 11,60

Popisovač CD / DVD / BD 4606 PEN Centropen
popisovač s novým ergonomickým designem, určený na popisy CD, DVD, BD disků, 
permanentní inkoust, alkoholová báze, válcový hrot, šířka stopy 1 mm
kat. č.  barva cena
259450 modrá 13,60
259460 černá 13,60
259470 červená 13,60
259480 zelená 13,60
259490 sada 4 ks 53,–

Multimarker Faber-Castell 1523 na CD / DVD-S
permanentní popisovač se speciální pryží, rychleschnoucí, 
šíře stopy 0,4 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
259900 černá 32,–

Popisovač CD / DVD / BD 3616 Centropen
speciální marker se dvěma různými hroty určený pro popisování 
CD, DVD a také BD (Blu-ray disk), rámečků, diapozitivů, fólií 
aj. plastů, trojúhelníkové ergo držení na obou stranách,
permanentní inkoust na alkoholové bázi, stopu lze odstranit 
lihem, po použití uzavřít, válcový hrot má průměr 3,9 mm 
a stopu písma 2,5 mm, jemný plastový hrot má průměr 1,2 mm 
a stopu písma 0,6 mm, balení 10 ks
kat. č.  barva cena
260700 černá 11,20
260702 sada 4 + 1 zdarma 45,40

DOPORUČUJEME
2014 · 2016 · 2017

2018

Popisovač STABILO® Write–4–all®

rychleschnoucí permanentní popisovač s klipem, spolehlivý i v extrémních podmínkách, 
např. chladu, horku nebo dešti, píše na všechny povrchy - CD, porcelán, plasty, 
fotografie, keramika, fólie, kov, plastový hrot je odolnější než u běžných popisovačů 
- píše tedy zřetelně a jasně i na tvrdé povrchy, nerozmazává se, šířka stopy 0,4 mm, 
vydrží dlouho bez víčka
kat. č.  barva cena
262370 černá 28,60
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popisovače



 

Síla v jedné 
kapce...



Čisticí spray na plasty Clenium
antistatický čistící roztok na pravidelnou údržbu 
plastových částí počítačů s desinfekčními účinky, 
roztok nastříkejte na mikroaktivní utěrky Clenium 
a opakovaně otírejte čištěnou plochu, roztok je 
antistatický a odstraní i úporné nečistoty, používejte 
s týdenní frekvencí
kat. č.  popis cena
109330 250 ml 124,–

Čistící kapesníky Clenium
vlhké čisticí utěrky na TFT, LCD,TV, Laptopy, ploché obrazovky, PDA, LCD, plazmové obrazovky, 
povrstvené a nepovrstvené skleněné plochy, čisticí roztok neobsahuje alkohol, utěrky odstraňují 
jemně a účinně prach i špínu a zachovávají antistatické účinky, vlhké utěrky na čištění plastových 
povrchů výpočetní a kancelářské techniky s antistatickým efektem, účinně odstraňují usazený prach, 
mastnotu a zbytky lepidel, pigmentové nečistoty, barviva, zabraňují žloutnutí plastových ploch, 
nepostradatelné na čištění klávesnic a myší, roztok je antistatický a odstraní i úporné nečistoty
kat. č.  popis cena
109140 100 ks / na LCD 123,–
109150 100 ks / na plasty 123,–
109151 100 ks / na LCD / náhradní náplň 117,–
109152 100 ks / na plasty / náhradní náplň 117,–

Čisticí spray na obrazovky a monitory Clenium
čisticí roztok na čištění TFT/LCD/TV monitorů, notebooků, 
laptopů, plochých obrazovek, digitálních fotoaparátů 
(čisticí roztok není vhodný na objektivy), navigačních 
zařízení, mobilních telefonů a dalších zobrazovacích 
ploch, čisticí roztok neobsahuje alkohol
kat. č.  popis cena
109130 250 ml 118,–

Antistatická čistící pěna Clenium na monitory
antistatická čisticí pěna na čištění TFT/LCD/TV monitorů, 
bez alkoholu, odstraňuje všechny nečistoty i otisky prstů, 
aplikuje se přímo, na čištěnou plochu, uvolněná nečistota 
se odstraní utěrkou, antistatický účinek ochraňuje vyčištěné 
plochy proti dalšímu usazování prachu
kat. č.  popis cena
109160 400 ml 137,–

Čistič se stlačeným plynem Clenium
vysoce účinný tlakový sprej se stlačeným plynem je vhodný 
k čištění obzvlášť citlivých nebo nepřístupných míst 
elektronických zařízení (klávesnic, CD/DVD mechanik, tiskáren, 
faxů, vnitřků počítačů, tiskáren, kamer, objektivů...), plastový 
tlakový nástavec umožňuje plyn snadno aplikovat i do obtížně 
přístupných míst
kat. č.  popis cena
109170 400 ml 145,–

Mikroaktivní suchá utěrka Clenium
mikroaktivní utěrka je vhodná na suché i mokré čištění TFT/LCD/TV monitorů, 
notebooků, laptopů a dalších zobrazovacích 
ploch, je vhodná i na čištění objektivů, 
k unikátním vlastnostem patří vysoká savost 
a rychlé schnutí, při použití absolutně 
nezanechává šmouhy, její hebkost a měkkost 
zaručuje čištění bez poškrábání
kat. č.  popis cena
109340 15 x 15 cm / 25 ks 118,–

Čistič se stlačeným vzduchem
stlačený vzduch se používá k vyfouknutí nečistot a prachu 
z klávesnice, tiskáren, faxů nebo jiných těžko přístupných 
míst kancelářského vybavení, objem 400 ml
kat. č. popis cena
109190 400 ml 294,–

j ý p y
cena
123,–
123,–
117,–
117,–

p y
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čisticí prostředky



Čisticí spray na monitor
sprej s pumpičkou pro snadné odstranění nečistot 
z monitoru, filtru na monitor, obrazovky notebooku či PDA, 
vhodný také na LCD monitor, nezanechává šmouhy 
a má silný antistatický účinek
kat. č.  popis cena
109220 250 ml 253,–

Čisticí souprava na monitor SCREENCLEAN SET
sada k čištění monitorů a skleněných povrchů, antistatický a bezalkoholový tekutý 
prostředek pro jemné čištění, nezanechává stopy, efektivně čistí monitory, filtry, 
obrazovky notebooků, skleněné povrchy v kopírkách a scannerech, balení: 125 ml 
tekutého prostředku SCREENCLEAN, 20 fleece ubrousků
kat. č. cena
109290 227,–

Čisticí kapesníky
nezanechávají skvrny a jsou vhodné pro jakýkoli povrch, silný antistatický účinek, balení 
je určené pro opětovné naplnění kapesníky
kat. č.  popis cena
109240 vlhké / dóza / 100 ks 214,–

DOPORUČUJEME

Přenosný Bluetooth MINI reproduktor Leitz Complete WOW
kompaktní a přenosný reproduktor, čistý zvuk s plnými basy, poslechněte si oblíbenou 
hudbu nebo veďte konferenční hovory pomocí svého chytrého telefonu kdekoli 
a kdykoli, díky integrovanému mikrofonu je ideální i pro konferenční hovory, 
kompaktní design, který se hravě vejde do vašeho zavazadla, nabíjení přes USB, 
rozměry 60 x 54 x 60 mm
kat. č.  barva cena
314801 šedá 933,–
314802 růžová 933,–
314803 modrá 933,–
314804 zelená 933,–

Přenosný Bluetooth MINI reproduktor Leitz Complete
zažijte skvělý zvuk na cestách s elegantním a stylovým reproduktorem, spojení přes bezdrátovou Bluetooth technologii, standardní audiokabel nebo přes integrovaný mp3 přehrávač micro SD 
karet, díky integrovanému mikrofonu je ideální i pro konferenční hovory
kat. č.  barva cena
314800 černá 933,–

3
DNY

PROČ SI KOUPIT REPRODUKTOR LEITZ:
• zcela mobilní = vhodný kamkoli – do kanceláře, do školy nebo školky,

k PC, na cesty, na doma… 

• nepřetržitá hudba na 6 hodin díky výkonné baterii 

• excelentní zvuk s výborným basovým podáním

• kovová část vrchního dílu pro lepší zvuk bez rezonancí

• možnost konferenčních hovorů, díky integrovanému mikrofonu

• jednoduché připojení díky Bluetooth nebo pomocí kabelu – pusťte si své oblíbené 

písničky z mobilu přes tento reproduktor s kvalitním zvukem

• MP3 přehrávač – stačí jen vložit kartu (není součástí reproduktoru)

• protiskluzová vrstva na spodním dílu

• malé rozměry, dobrý zvuk

DOPORUČUJEME

3,

3
DNY
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čisticí prostředky, reproduktory



Opěrka zad SmartFit® Conform 

• Patentovaná technologie opory zad zlepšuje 
držení těla a snižuje zátěž na záda

• Výškově nastavitelné a flexibilní
• Odvětrávání udržuje záda v chladu a suchu

Kód Cena 

Podstavec pod monitor SmartFit®

• Umístí monitor do správné výšky pro snížení bolesti krční páteře, zad
• Nastavitelná výška od 76 do 150 mm
• Úložné místo pro klávesnici nebo notebook
• Pro monitory do 27” a 18 kg

Kód Cena 

Podpora zápěstí – snižují riziko vzniku karpálního tunelu

 Stojany pro notebooky a monitory – ulevují od bolesti zad a krční páteře

Podložka pod nohy SmartFit® Solemate™ Plus

• Nastavitelná výška (89 až 127mm) a sklon
• Protiskluzový povrch 
• Snižuje napětí a únavu svalů
• Zlepšuje držení těla

Kód Cena 

Podložka pod myš SmartFit®

• Gelová podložka pod zápěstí
• Výškově nastavitelná
• Antimikrobiální povrch
• Zajišťuje optimální ergonomickou polohu

Kód Cena 

Ergonomie

Podpora nohou a zad – pro správné držení těla

PRACUJTEZMĚŘTE NASTAVTE

Jak funguje systém SmartFit®

Systém Kensington SmartFit® vám umožňuje přizpůsobit si pracovní prostředí podle vaší postavy. 
Najděte si vaši barvu podle přiložené grafiky s rukou a podle ní nastavte výrobky do nejvhodnější 
ergonomické polohy. Používáním správné barvy budete předcházet bolestem na nejčastěji 
namáhaných místech na těle při kancelářské práci. 

Kód Cena 

Chladicí stojánek pro notebook SmartFit® Easy Riser™

• Umístí notebook do správné výšky pro snížení 
bolesti krční páteře, zad a namáhání zraku

• Úhel sklonu až 50°, pro notebooky 12-17“
• Bezpečná a stabilní konstrukce
• Zlepšuje cirkulaci vzduchu okolo notebooku

Podstavec pod notebook SmartFit® 
s podložkou pro bezdrátové nabíjení

• Umístí notebook do správné výšky pro snížení 
bolesti krční páteře, zad a namáhání zraku

• Qi podložka pro bezdrátové nabíjení pro 
podporovaných smar phonů

• Pro notebooky  do 15,6”
• Možnosti spojení s dokovací stanicí Kensington 

Kód Cena 

• Nastavitelná výška a délka ramena pro  
optimální ergonomickou polohu

• Pro snížení bolesti krční páteře, zad 
a namáhání zraku

• Snadn  montáž, pro monitory do 24“ a 11 kg
• Výška nastavitelná od 225 do 403 mm

Kód Cena 

Výsuvné rameno pro monitor SmartFit®

Podložka zápěstí SmartFit®

• Nepřilnavé podložky umožňují  pohodlnou práci na celém stole

• Pro všechny druhy myší

• Zajišťuje optimální ergonomickou polohu

Kód Cena 

448481 1390,–

119961 665,–

448643 640,–

448645 3620,–

448482 1850,–

448483 660,–

448644 1470,–

448646 3390,–

3
DNY



Nastavitelný podstavec pod notebook 3M
ergonomicky řešený podstavec pod notebook umožňuje nastavení monitoru 
notebooku do výšky očí a ušetří cenné místo na pracovním stole, 
polohovatelné zadní rameno, gumové zarážky pro lepší uchycení
kat. č.  barva cena
119000 černá 977,–

 předtím potom

přispívá ke zlepšení polohy 
zápěstí a krku

14
DNŮ

Nastavitelný podstavec pod notebook 3M
ergonomicky řešený podstavec pod notebook umožňuje nastavení monitoru 
notebooku do výšky očí a ušetří cenné místo na pracovním stole, rozměry: 33 x 33 x 
10,2–15,2 cm
kat. č.  barva cena
119010 černá 956,–

14
DNŮ

Podstavec pod monitor Logo
plastový podstavec pod monitor, ve spodní části je vybaven zásuvkou vhodnou pro 
uložení kancelářských potřeb (kalkulačka, vzkazy, psací potřeby aj.), výška držáku je 
11 cm, maximální nosnost 23 kg, rozměry podstavy: 388 x 370 mm
kat. č.  barva cena
448641 černá 585,–

3
DNY

Stojan pod monitor 3M
elegantní stojan pod monitor černo - stříbrné barvy
kat. č.  barva cena
448640 černo - stříbrná 1007,–

Podpěrka chodidel 3M
polohovatelná podpěrka chodidel zaručující 
ideální držení těla při práci za pracovním 
stolem, kovová základna, protiskluzový povrch, 
rozměry 45,7 x 33 cm
kat. č.  cena
448340 1858,–

Podpěrka chodidel Comfort
libovolně nastavitelná výška, zlepšuje držení těla při sezení a uvolňuje páteři, neklouže 
díky gumovým nohám, rozměry: 45 x 9 / 11, 5 / 14 x 37,5 cm
kat. č.  cena
448480 1092,–

POZOR! Podpěrky chodidel slouží pouze jako podpěra nohou,
nikdy na ně nestoupejte.
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stojany pod monitor a notebook



Držák klávesnice LOGO
výsuvný šuplík na klávesnici pod desku stolu, v přední části je vybaven prohlubní pro 
prsty pro snadné vysunutí držáku a také prohlubněmi na např. psací potřeby 
a kancelářské sponky, gumu atd, šuplík je také vybaven pojistkou proti úplnému 
nechtěnému vysunutí šuplíku, délka: 57 cm, výška: 4 cm, hloubka šuplíku: 33 cm, 
hloubka šuplíku s lištou: 40 cm, balení obsahuje držáky pro montáž a šroubky
kat. č.  barva cena
447910 černá 653,–

Podložka gelová ke klávesnici Yenkee
gelová opěrka zápěstí ke klávesnici zabraňuje nadměrnému namáhání zápěstí, 
příjemný a odolný materiál, neklouzavý dolní povrch, ergonomická podložka ke 
klávesnici s jemnou gelovou opěrkou zápěstí zajišťuje optimální polohu rukou během 
dlouhého a častého psaním, podložka je vyrobena z odolného, omyvatelného 
a neloupavého antistatického materiálu, rozměry: 490 x 90 x 20 mm
kat. č.  barva cena
119991 černá 336,–

Podpěrka předloktí Restman
zpříjemněte si dobu strávenou u počítače a předcházejte svalovým ztuhlostem nebo 
bolestem, podpěra poskytne pohodlí při práci s PC, kdy docílíte žádoucího uvolnění 
celé paže, podepřením předloktí pohodlně manipulujete s myší bez sebemenší 
námahy, vyrobeno z ABS plastu, lze použít pro pravou i levou ruku, obsahuje součástky 
k upevnění ke stolu (maximální tloušťka desky stolu až 5 cm), židli nebo křeslu 
(maximální šířka opěrky / madla 5-8 cm), rozměry 45 x 14/20 x 10 cm, hmotnost 850g
kat. č.  barva cena
704321 černá 556,–

7
DNŮ

7
DNŮ

Balanční podložka
balanční podložku můžete použít na kterékoli židli, křesle (jakémkoli sedadle) v 
kanceláři nebo doma, sezení na balanční podložce je blízké sezení na fitballu (velkém 
míči), sezení na podložce napomáhá správnému držení těla, přispívá k posílení svalstva 
a ke zpevnění zad, průměr 34cm, materiál jemné PVC, nosnost 120 kg, obsahem balení 
je balanční podložka s pumpičkou k nafouknutí
kat. č.  barva cena
704322 modrá 403,–

fouknutí

Podložka gelová pod myš Silver
varianta oblíbené gelové podložky, podložka vyplněná gelem a potažená tkaninou 
s lycrou, podporuje ideální polohu zápěstí při práci, neposunuje se po stole, 
zpříjemňuje práci s počítačem, v černé barvě se stříbrným okrajem
kat. č.  barva cena
119980 černá / stříbrná 557,–

Podložka pod myš gelová LOGO
gelová podložka pod myš LOGO je díky svému ergonomickému designu podporou 
Vašeho zápěstí, díky gelovému polštářku, který se vytvaruje přesně dle křivek Vašeho 
zápěstí, bude pro Vás práce s myší velice komfortní, povrch podložky Vám zaručuje 
hladký a přesný pohyb myši po celé ploše podložky, lehké a odolné provedení, díky 
kterému Vám podložka vydrží skutečně dlouho
kat. č.  barva cena
119770 černá 206,–
119780 modrá 206,–

Podložka gelová pod myš Dataline
podložka vyplněná gelem a potažená tkaninou 
s lycrou, podporuje ideální polohu zápěstí při práci, 
neposunuje se po stole, zpříjemňuje práci s počítačem
kat. č.  barva cena
119960 černá 453,–

DOPORUČUJEME
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podpěrka, držák klávesnice, podložky pod myš



Myš Hama AM-5200
optická třítlačítková myš s rolovacím kolečkem, precizní optická technologie, vhodná 
pro všechny plochy, konektor USB
kat. č.  barva cena
119491 champagne 160,–
119492 modrá 160,–
119493 červná 160,–

Podložky pod myš LOGO
podložka pod laserové a optické myši zaručuje maximální přesnost snímání sensoru 
díky jemné mřížce, která tvoří potisk podložky, navíc díky polypropylenovému filmu 
myš velice dobře klouže po povrchu podložky
kat. č.  barva cena
119750 černá 116,–

Podložka pod myš Hama
podložka pod laserovou i optickou myš zaručuje hladký a přesný pohyb myši
kat. č.  barva cena
119820 černá 57,50

Podložka pod myš Dataline
standardní textilní podložka, 19 x 22 cm
kat. č.  barva cena
119950 modrá 52,–

Podložka pod myš Yenkee ULTRATENKÁ
ultra tenka podložka, malé tření a vysoká přesnost, poskytuje velkou plochu pro myš, 
odolná, omyvatelná a antistatická, hladký povrch pro jemné pohyby, vhodná pro 
všechny typy myší, neklouzavá základna, rozměry: 220 x 180 x 0.35 mm
kat. č.  barva cena
119812  šedá 69,40

Podložka pod myš Hama
podložka pod laserovou i optickou myš zaručuje hladký a přesný pohyb myši,
rozměr 22 x 18 cm
kat. č.  popis cena
119744 Krajina / mix motivů 40,30

Podložka pod myš Yenkee
podložka pod lasepodložka vhodná pro všechny typy myší, 
plynulý pohyb myši, velká plocha povrchu, 
rozměry: 223 x 183 x 4 mm
kat. č.  barva cena
119811 modrá 37,70

Myš Hama AM-5200
optická třítlačítková myš s rolovacím kolečkem, precizní optická technologie, vhodná 
pro všechny plochy, konektor USB
kat. č.  barva cena
119490 černá 149,–
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podložky pod myš, myši



Myš Hama AM bezdrátová
bezdrátová myš, on/off vypínač pro úsporu energie, USB přijímač lze uložit uvnitř myši, 
napájení: 2xAAA (součástí balení), kompatibilní s Windows XP/Vista/7, rozlišení: 800 dpi
kat. č.  popis / barva cena
119411 AM  7300 / černá 305,–
118901 AM  7200 / modrá 263,–
118911 AM  7200 / fialová 263,–
118921 AM  7200 / zelená 263,–

Myš Hama Milano bezdrátová
kompaktní bezdrátová optická 6tlačítková myš s přesným snímačem, senzor 
s technologií blue wave umožňuje použití na jakémkoli povrchu, tlačítka urychlují 
pohyb vpřed a vzad v rámci webového prohlížeče, příjemný pogumovaný povrch pro 
lepší držení a větší komfort, vypínač pro úsporu energie, optický senzor s vysokým 
rozlišením pro větší preciznost a přesnost pohybu kurzoru, nastavitelná citlivost 
senzoru (800 nebo 1600 dpi), ultra malý USB receiver vhodný pro trvalou instalaci 
a nošení v notebooku, možnost ukrýt i do myši, 
rolovací kolečko pro rychlou navigaci
kat. č.  barva cena
119370 černá 525,–

Myš optická E-Blue Dynamic
střední velikost myši je vhodná pro každého uživatele, Dynamic používá nejnovější 
E-blue technologii snímání - Blue Wave senzor, který dobře pracuje na většině povrchů, 
rozlišení 1480 DPI Vám umožní přesné ovládání a spolu s pokoveným kolečkem a 
ergonomickým tvarem Vám dovolí pracovat dlouho a bez únavy, UV Tvrzený povrch 
(při závěrečném zpracování prochází myš UV procesem, při kterém získává velmi 
lesklý povrch, který myši dodává nejen atraktivní vzhled, ale také zajišťuje komfort při 
používání a velmi snadné čištění, stačí jen přetřít ubrouskem),  kompatibilní s: Windows 
98 / 2000 /ME / NT / XP / win 7 / Mac
kat. č.  popis cena
119051 černá  209,–

Klávesnice LOGO Orange Line
klávesnice odolná proti polití (do cca 60 ml) - tekutina je z klávesnice odváděna 9ti 
odtokovými kanálky na stůl, kde ji lze jednoduše setřít, obsahuje 13 multimediálních 
kláves, tichý stisk kláves, laserový potisk kláves
kat. č.  barva / popis cena
119210 černo-oranžová / USB 258,–

Klávesnice Yenkee multimediální
multimediální USB klávesnice s nízkoprofilovými klávesami a tichou membránou pro 
pohodlné a tiché psaní, díky dlouhé životnosti kláves a odolnosti vůči polití je tato 
klávesnice nejlepším řešením pro použití doma i v kanceláři
kat. č.  barva / popis cena
119251 černá / USB 168,–

Klávesnice HAMA multimediální
vysoce kvalitní multimediální klávesnice, voděodolné provedení, 9 speciálních funkčních 
tlačítek pro Internet, email a Media player, pro všechny běžné PC aplikace, laserem 
vypálené znaky pro vyšší odolnost, klávesy s tichým chodem, Slim design, nastavitelný 
sklon, USB konektor, operační systém: Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7/8
kat. č.  barva cena
119192 černá 270,–

Klávesnice HAMA RF 2200 bezdrátová
bezdrátová klávesnice s bezdrátovou optickou myší,  2.4 GHz rádiová technologie pro 
spolehlivý a rychlý přenos signálu s dosahem do 8 m, smart-link technologie pro lehký 
start, bezdrátová optická 3-tlačítková myš, vypínač ON/FF pro vyšší životnost baterie, 
speciální úsporný režim
kat. č.  barva / popis cena
119194 klávesnice + myš / černá 629,–

4
DNY

Přenosná USB nabíječka Leitz Complete
přenosná USB nabíječka pro smartphony a tablety, zvládne nabíjet dva smartphony 
nebo dva tablety najednou, měkký pogumovaným povrchem je příjemný na dotek, 
nabíjí zařízení až o 25% rychleji než originální nabíječka, 2 výkonné USB porty (celkem 
výstupní proud 2A), stav baterie signalizují 4 LED diody, 5200 mAH - na dobytí 
2 smartphonů, rozměry 42 x 22 x 114 mm, 10400 mAh - na dobytí 4 smartphonů, 
rozměry 60 x 22 x 141 mm
kat. č.  barva cena
902381 černá / 5200mAh 750,–
902382 černá / 10400mAh 1065,–

3
DNY
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myši, klávesnice


