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Model Zdjęcie Opis Wariant Dostępna ilość Cena
netto/szt

PD-6
Pamięci USB

16 kolorów obudów [inf.]
16 kolorów blaszek [inf.]
 
Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

1GB duża il. 10,19 zł

2GB duża il. 10,37 zł

4GB duża il. 11,73 zł

8GB duża il. 12,56 zł

16GB duża il. 15,05 zł

32GB duża il. 30,51 zł

8GB USB3.0 średnia il. 15,08 zł

16GB USB3.0 duża il. 21,14 zł

32GB USB3.0 średnia il. 36,63 zł

Kolorowe obudowy oraz
idealne pod grawer

anodowane, kolorowe
blaszki do PD-6

PD-14
Pamięci USB

Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

1GB duża il. 12,55 zł

2GB duża il. 12,74 zł

4GB duża il. 14,30 zł

8GB duża il. 15,08 zł

16GB duża il. 17,24 zł

32GB duża il. 32,37 zł

8GB USB3.0 średnia il. 17,60 zł

16GB USB3.0 duża il. 22,93 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,43 zł

PD-19
Pamięci USB

Dostępna w 6 kolorach (czarnym,
srebrnym, czerwonym, niebieskim,
zielonym, żółtym).

1GB duża il. 11,87 zł

2GB duża il. 12,06 zł

4GB duża il. 13,61 zł

8GB duża il. 14,43 zł

16GB duża il. 16,12 zł

32GB duża il. 31,29 zł

8GB USB3.0 średnia il. 16,51 zł

16GB USB3.0 duża il. 21,91 zł

32GB USB3.0 średnia il. 37,40 zł

nowość
PD-19-Doming
Pamięci USB

Model wzbogacony o możliwość
naniesienia
niezwykle trwałej i efektownej, wypukłej
naklejki
z przeźroczystej żywicy syntetycznej.

1GB duża il. 14,35 zł

2GB duża il. 14,55 zł

4GB duża il. 16,16 zł

8GB duża il. 16,95 zł

16GB duża il. 19,05 zł

32GB duża il. 34,06 zł

8GB USB3.0 średnia il. 19,34 zł

16GB USB3.0 duża il. 24,60 zł

32GB USB3.0 średnia il. 40,09 zł

PD-40
Pamięci USB

Prosty i elegancki. Dostępny w 4 wersjach
kolorystycznych

1GB duża il. 13,16 zł

2GB duża il. 13,35 zł

4GB duża il. 14,95 zł

8GB duża il. 15,77 zł

16GB duża il. 17,37 zł

32GB duża il. 32,47 zł

8GB USB3.0 średnia il. 17,71 zł

16GB USB3.0 duża il. 23,05 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,55 zł

PD-55
Pamięci USB

Klasyczny. Dostępny w 5 wersjach
kolorystycznych

1GB duża il. 12,12 zł
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2GB duża il. 12,31 zł

4GB duża il. 13,87 zł

8GB duża il. 14,68 zł

16GB duża il. 16,35 zł

32GB duża il. 31,51 zł

8GB USB3.0 średnia il. 16,74 zł

16GB USB3.0 duża il. 22,11 zł

32GB USB3.0 średnia il. 37,61 zł

PDm-4
Pamięci USB

Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

1GB duża il. 13,22 zł

2GB duża il. 13,42 zł

4GB duża il. 15,02 zł

8GB duża il. 15,82 zł

16GB duża il. 17,42 zł

32GB duża il. 32,53 zł

8GB USB3.0 średnia il. 17,77 zł

16GB USB3.0 duża il. 23,10 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,60 zł

PDm-16
Pamięci USB

Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

1GB duża il. 13,59 zł

2GB duża il. 13,78 zł

4GB duża il. 15,39 zł

8GB duża il. 16,21 zł

16GB duża il. 17,77 zł

32GB duża il. 32,86 zł

8GB USB3.0 średnia il. 18,11 zł

16GB USB3.0 duża il. 23,43 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,92 zł

PDs-3
Pamięci USB

W kolorach: czarny, brązowy, biały.
Prosimy pytać handlowców o dostępność
kolorów.
 
Opakowanie: jednostkowe

1GB duża il. 15,12 zł

2GB duża il. 15,33 zł

4GB duża il. 16,99 zł

8GB duża il. 17,80 zł

16GB duża il. 19,25 zł

32GB duża il. 34,27 zł

8GB USB3.0 średnia il. 19,53 zł

16GB USB3.0 duża il. 24,79 zł

32GB USB3.0 średnia il. 40,29 zł

PDs-10
Pamięci USB

W kolorach: czarny, brązowy, biały.
Prosimy pytać handlowców o dostępność
kolorów.
 
Opakowanie: jednostkowe + smyczka

1GB duża il. 15,07 zł

2GB duża il. 15,26 zł

4GB duża il. 16,93 zł

8GB duża il. 17,73 zł

16GB duża il. 19,20 zł

32GB duża il. 34,20 zł

8GB USB3.0 średnia il. 19,47 zł

16GB USB3.0 duża il. 24,74 zł

32GB USB3.0 średnia il. 40,24 zł

PDs-14
Pamięci USB

1GB duża il. 16,29 zł

2GB duża il. 16,48 zł

4GB duża il. 18,20 zł

8GB duża il. 19,01 zł

16GB duża il. 20,38 zł

32GB duża il. 35,32 zł

8GB USB3.0 średnia il. 20,61 zł
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16GB USB3.0 duża il. 25,83 zł

32GB USB3.0 średnia il. 41,33 zł

PDv-25
Pamięci USB

Skórzany model z obrotową pamięcią USB
i praktycznym metalowym zaczepem.

1GB duża il. 16,29 zł

2GB duża il. 16,48 zł

4GB duża il. 18,20 zł

8GB duża il. 19,01 zł

16GB duża il. 20,38 zł

32GB duża il. 35,32 zł

8GB USB3.0 średnia il. 20,61 zł

16GB USB3.0 duża il. 25,83 zł

32GB USB3.0 średnia il. 41,33 zł

PDv-26
Pamięci USB

Skórzany model z obrotową pamięcią USB. 1GB duża il. 16,29 zł

2GB duża il. 16,48 zł

4GB duża il. 18,20 zł

8GB duża il. 19,01 zł

16GB duża il. 20,38 zł

32GB duża il. 35,32 zł

8GB USB3.0 średnia il. 20,61 zł

16GB USB3.0 duża il. 25,83 zł

32GB USB3.0 średnia il. 41,33 zł

PDw-2
Pamięci USB

W kolorach: jasny, brąz, mahoń. Prosimy
pytać handlowców o dostępność kolorów.
 
Opakowanie: jednostkowe
Brelok: jako opcja

1GB duża il. 12,61 zł

2GB duża il. 12,81 zł

4GB duża il. 14,38 zł

8GB duża il. 15,18 zł

16GB duża il. 16,84 zł

32GB duża il. 31,97 zł

8GB USB3.0 średnia il. 17,20 zł

16GB USB3.0 duża il. 22,56 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,05 zł

PDw-4
Pamięci USB

W kolorach: jasny, brąz, mahoń. Prosimy
pytać handlowców o dostępność kolorów.
 
Opakowanie: jednostkowe
Brelok: jako opcja

1GB duża il. 13,59 zł

2GB duża il. 13,78 zł

4GB duża il. 15,39 zł

8GB duża il. 16,21 zł

16GB duża il. 17,77 zł

32GB duża il. 32,86 zł

8GB USB3.0 średnia il. 18,11 zł

16GB USB3.0 duża il. 23,43 zł

32GB USB3.0 średnia il. 38,92 zł

nowość
PD-6-OTG
Pamięci USB

Pamięć USB z możliwością podpięcia
do telefonu komórkowego. Obudowa
dostępna w 8 kolorach (czarnym, ciemno-
szarym, jasno-szarym, białym,
czerwonym, niebieskim, ciemno-zielonym,
zielonym), blaszka w 16-stu (analogicznie
do PD-6).
 
UWAGA: telefon musi mieć pełne
wsparcie dla technologii OTG host.

4GB duża il. 12,84 zł

8GB duża il. 13,60 zł

16GB duża il. 16,46 zł

32GB średnia il. 37,87 zł

nowość
PD-19-OTG
Pamięci USB

Pamięć USB z możliwością podpięcia
do telefonu komórkowego. Dostępna w
6 kolorach (czarnym, srebrnym,
czerwonym, niebieskim, zielonym,
żółtym).
 
UWAGA: telefon musi mieć pełne
wsparcie dla technologii OTG host.

4GB duża il. 13,47 zł

8GB duża il. 14,24 zł

16GB duża il. 17,08 zł

32GB średnia il. 38,51 zł

PDc-7
Pamięci USB

Dostępna w kolorze białym. Możliwość
nadruku FULLCOLOR.

2GB średnia il. 10,58 zł
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4GB duża il. 11,83 zł

8GB duża il. 13,30 zł

16GB duża il. 17,11 zł

32GB średnia il. 45,15 zł

PDc-10
Pamięci USB

Kompaktowy kształt, grubość 2
mm.Rozmiar standardowej karty
kredytowej (86 x 55 mm).
Szlifowane aluminium nadaje jej elegancji.
 
Dwa kolory: srebrny (aluminium) i czarny
(anodowane aluminium)

2GB brak 17,21 zł

4GB brak 18,73 zł

8GB brak 20,31 zł

16GB brak 24,10 zł

32GB brak 50,71 zł

PDd-7
Pamięci USB

Model ten to eleganckie połączenie
długopisu,
gumki do ekranów dotykowych oraz
pendrive’a.
Dostępny w 2 kolorach matowych oraz 3
błyszczących.

2GB średnia il. 14,26 zł

4GB duża il. 15,68 zł

8GB duża il. 17,25 zł

16GB duża il. 21,26 zł

32GB średnia il. 47,88 zł

PDslim-26
Pamięci USB

Dostępna w kolorze białym. Możliwość
nadruku FULLCOLOR.

2GB średnia il. 9,91 zł

4GB duża il. 11,13 zł

8GB duża il. 12,60 zł

16GB duża il. 17,15 zł

32GB średnia il. 44,45 zł

PDv-30
Pamięci USB

Pamięć USB z praktycznym metalowym
etui, które chroni pamięć i pozwala mieć ją
zawsze pod ręką.

2GB średnia il. 18,17 zł

4GB duża il. 19,73 zł

8GB duża il. 21,31 zł

16GB duża il. 25,03 zł

32GB średnia il. 51,65 zł

PDslim-18
Pamięci USB

GIFTS OF THE YEAR 2011
Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

2GB średnia il. 12,86 zł

4GB duża il. 14,21 zł

8GB duża il. 15,80 zł

16GB duża il. 19,90 zł

32GB średnia il. 46,53 zł

PDslim-19
Pamięci USB

GIFTS OF THE YEAR 2011
Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

2GB średnia il. 12,86 zł

4GB duża il. 14,21 zł

8GB duża il. 15,80 zł

16GB duża il. 19,90 zł

32GB średnia il. 46,53 zł

PDslim-6
Pamięci USB

W kolorach: srebrny, grafitowy, czarny,
zielony, czerwony, niebieski. Prosimy
pytać handlowców o dostępność kolorów.

2GB średnia il. 12,58 zł

4GB duża il. 13,92 zł

8GB duża il. 15,51 zł

16GB duża il. 19,63 zł

32GB średnia il. 46,25 zł

PDslim-8
Pamięci USB

W kolorach: srebrny, żółty, fioletowy,
czerwony, niebieski. Wypełnienie
koloru czarnego. Prosimy pytać
handlowców o dostępność kolorów.

2GB średnia il. 12,36 zł

4GB duża il. 13,70 zł

8GB duża il. 15,29 zł

16GB duża il. 19,44 zł

32GB średnia il. 46,05 zł

PDslim-10
Pamięci USB

W kolorach: srebrny, czarny, zielony,
czerwony, niebieski. Prosimy pytać
handlowców o dostępność kolorów.

2GB średnia il. 11,53 zł

Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 4
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4GB duża il. 12,83 zł

8GB duża il. 14,42 zł

16GB duża il. 18,63 zł

32GB średnia il. 45,24 zł

PDslim-24-Domi
ng
Pamięci USB

Model z możliwością naniesienia niezwykle
trwałej i efektownej, wypukłej naklejki z
przeźroczystej żywicy syntetycznej.

2GB średnia il. 14,66 zł

4GB duża il. 16,09 zł

8GB duża il. 17,67 zł

16GB duża il. 21,65 zł

32GB średnia il. 48,27 zł

PDslim-40-Domi
ng
Pamięci USB

Model z możliwością naniesienia niezwykle
trwałej i efektownej, wypukłej naklejki z
przeźroczystej żywicy syntetycznej.

2GB średnia il. 15,22 zł

4GB duża il. 16,67 zł

8GB duża il. 18,25 zł

16GB duża il. 22,18 zł

32GB średnia il. 48,80 zł

PDslim-41
Pamięci USB

Drewniany model z praktyczną,
wysuwanąkością pamięci.

2GB średnia il. 14,00 zł

4GB duża il. 15,41 zł

8GB duża il. 16,98 zł

16GB duża il. 21,01 zł

32GB średnia il. 47,63 zł

PDs-2
Pamięci USB
Wyprzedaż

Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

1GB 9 szt. 13,00 zł

2GB 221 szt. 14,30 zł

PDc-4.1
Pamięci USB
Wyprzedaż

Opakowanie jednostkowe 1GB 0 szt. 14,30 zł

2GB 3 szt. 16,90 zł

4GB 1 szt. 19,50 zł

PDslim-20
Pamięci USB
Wyprzedaż

Opakowanie:
jednostkowe + smyczka

4GB 22 szt. 13,00 zł

Opakowanie
dekoracyjne

Czarne, dekoracyjne.
Czarne, solidne, kartonowe pudełko z
pokrywką i wkładką z gąbki. Przeznaczone
na pamięci. Możliwy tampodruk. Wymiary:
98 x 78 x 25 mm
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawane oddzielnie).

czarne duża il. 2,60 zł

Opakowanie
P-03

Magnetyczne.
Stylowe, półprzezroczyste, plastikowe
pudełko z magnetycznym
zapięciem.Wymiary: 94 x 44 x 22 mm
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawane oddzielnie).

duża il. 2,60 zł

Opakowanie
P-06

Aluminiowe.
Eleganckie, aluminiowe pudełko z
plastikowym okienkiem. Można je
grawerować. Wymiary: 117 x 87 x 23 mm
Funkcjonuje jako dodatek do pamięci (nie jest
sprzedawane oddzielnie).

duża il. 3,25 zł

Opakowanie
P-11

Magnetyczne, dla kart.
Stylowe, półprzezroczyste, plastikowe
pudełko stworzone dla kart, z
magnetycznym zapięciem. Wymiary: 104
x 74 x 10 mm
Funkcjonuje jako dodatek do pamięci (nie jest
sprzedawane oddzielnie).

duża il. 3,25 zł
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Opakowanie
P-13

Aluminiowe.
Eleganckie, aluminiowe pudełko. Można je
grawerować oraz na nim drukować.
Wymiary: 178 x 38 x 17 mm
Funkcjonuje jako dodatek do pamięci (nie jest
sprzedawane oddzielnie).

średnia il. 3,25 zł

Łańcuszek długi Łańcuszek długi.
Długi, kulkowy łańcuszek, o długości 68
cm, oferowany jako opcja dla większości
modeli.
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawany oddzielnie).

duża il. 1,56 zł

Łańcuszek
krótki

Łańcuszek krótki.
Krótki, kulkowy łańcuszek, o długości 10
cm, oferowany jako opcja dla większości
modeli.
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawany oddzielnie).

duża il. 0,39 zł

Brelok Brelok.
Breloczek, oferowany jako opcja dla
większości modeli. Wymiary: 44 x 18 mm.
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawany oddzielnie).

duża il. 0,65 zł

Smycz Smycz.
Niewielkich rozmiarów smyczka (44 cm
długości), dostępna w 7 kolorach do
wyboru.
Funkcjonuje jako dodatek do produktu (nie jest
sprzedawany oddzielnie).

czarna duża il. -----

biała duża il. -----

srebrna duża il. -----

żółta duża il. -----

jasno-zielona duża il. -----

zielona duża il. -----

niebieska duża il. -----

czerwona duża il. -----

PB-1
Power Banki

POWERBANK czyli zasilacz awaryjny do
telefonu komórkowego. Pozwala
naładować komórkę bez dostępu do
gniazdka z prądem. Dostępny w
6 wersjach kolorystycznych (czarny,
czerwony, zielony, błękitny, niebieski,
srebrny).
Markowe baterie 

2200mAh OEM średnia il. 25,34 zł

2200mAh Samsung ICF średnia il. 29,26 zł

2600mAh OEM średnia il. 29,04 zł

2600mAh GP ICR średnia il. 31,08 zł

2600mAh Samsung ICR średnia il. 33,03 zł

2900mAh Samsung INR średnia il. 35,40 zł

3000mAh Samsung ICR średnia il. 36,91 zł

PB-2
Power Banki

POWERBANK czyli zasilacz awaryjny do
telefonu komórkowego lub tabletu,
dodatkowo wyposażony w latarkę LED
mocy 1W. Dostępny w 6 kolorach.
Markowe baterie (Samsung, GP)

2200mAh OEM średnia il. 30,02 zł

2200mAh Samsung ICF średnia il. 33,94 zł

2600mAh OEM średnia il. 33,72 zł

2600mAh GP ICR średnia il. 35,76 zł

2600mAh Samsung ICR średnia il. 37,71 zł

2900mAh Samsung INR średnia il. 40,08 zł

3000mAh Samsung ICR średnia il. 41,59 zł

nowość
PB-3
Power Banki

Power bank
Sygnalizacja zasilania i ładowania (led).
Do wyboru:4 kolory metalu: srebrny,
czarny, czerwony, błękitny.2 kolory
plastiku: biały i czarny.

2200mAh OEM średnia il. 27,92 zł

2200mAh Samsung ICF średnia il. 31,85 zł

2600mAh OEM średnia il. 31,64 zł

2600mAh GP ICR średnia il. 33,67 zł

2600mAh Samsung ICR średnia il. 35,62 zł

2900mAh Samsung INR średnia il. 37,99 zł

3000mAh Samsung ICR średnia il. 39,49 zł

nowość
PB-10
Power Banki

Power bank + latarka LED (1W)
Ponadto: wskaźnik naladowania baterii,
sygnalizacja zasilania i ładowania (led)
2 kolory (biały i czarny)

4400mAh OEM mała il. 42,89 zł

4400mAh Samsung ICF mała il. 50,74 zł

5200mAh OEM mała il. 50,31 zł

5200mAh GP ICR mała il. 54,38 zł

5200mAh SAMSUNG ICR mała il. 58,28 zł

5800mAh SAMSUNG INR mała il. 63,01 zł

6000mAh SAMSUNG ICR mała il. 66,03 zł
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nowość
PBslim-1
Power Banki

Smukły, aluminiowy
Powerbank.Posiada: wskaźnik
naladowania baterii, sygnalizację zasilania
i ładowania (led).
3 kolory: srebrny, niebieski, czarny.

4000mAh Li-polimer duża il. 46,57 zł

Kabelek PB USB
4w1

Kabelek dla powerbanków do ładowania
urządzeń, z czterema typami
łączówek: micro-USB, Apple 30pin,
Lightning 8pin,  mini-USB.
Dostępny tylko w komplecie z Power
Bankiem, nie sprzedajemy oddzielnie.

13000 szt. 2,60 zł

MB-201
Myszki Komputerowe

Myszka Bezprzewodowa
chowany mini odbiornik, przełącznik
1600/800dpi, zasięg 10m

czarna błyszcząca 813 szt. 22,32 zł

biała błyszcząca 20 szt. 22,32 zł

MB-215
Myszki Komputerowe

Myszka Bezprzewodowa,
składana, chowany mini odbiornik.
 

czarna błyszcząca 61 szt. 24,58 zł

biała błyszcząca 340 szt. 24,58 zł

Mini-20
Myszki Komputerowe

Płaska mysz, na której można wykonać
nadruk w pełnym kolorze oraz
podświetlane logo. Idealna do
notebooka.białe podświetlenie

biały błyszczący 597 szt. 20,27 zł

Mini-21
Myszki Komputerowe

Dostępna w 4 wersjach kolorystycznych
(biała, czarna, czerwona, niebieska).
Na myszy można wykonać podświetlane
logo. Idealna do notebooka.białe
podświetlenie

biały błyszczący 1024 szt. 17,60 zł

czarny błyszczący 416 szt. 17,60 zł

niebieski błyszczący 179 szt. 17,60 zł

czerwony błyszczący 349 szt. 17,60 zł

Mini-200
Myszki Komputerowe
Wyprzedaż

Myszka skórzana
Zestaw: kabel zwijany, szary woreczek,
czarne opakowanie

133 szt. 16,77 zł

Mini-3
Myszki Komputerowe
Wyprzedaż

Mini mysz optyczna biały 85 szt. 12,87 zł

AL-101
Akcesoria USB
Wyprzedaż

Alkomat cyfrowy 164 szt. 12,87 zł
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