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Kalkulator kieszonkowy TR-252 

– kasowanie ostatniej pozycji

– rozmiar: 101x62x11 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– wyświetlacz 8-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR252

Kalkulator kieszonkowy TR-295 

– kasowanie ostatniej pozycji

– rozmiar: 90x55x11 mm

– obliczanie procentu

– pamięć

– wyświetlacz 8-pozycyjny

– zasilanie bateryjne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR295

Kalkulator naukowy TR-511 

– 2-liniowy wyświetlacz

– kasowanie ostatniej pozycji

– wybór ilości miejsc po przecinku

– 240 operacji matematycznych

– wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 162x84x18 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR511

Kalkulator biurowy TR-2232A-W 

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 183x107x16 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz podwójnego zera

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– uchylna podstawka

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2232

Kalkulator biurowy TR-2245 

– marża/obniżka

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 142x105x23 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– suma ogólna

– wyświetlacz12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2245

Kalkulator biurowy TR-2382 

– marża/obniżka

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– wybór trybu przecinka

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 147x104x33 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2382
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Kalkulator biurowy TR-2242 

– dwie niezależne pamięci

– marża/obniżka

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– rozmiar: 145x137x33 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2242

 Kalkulator biurowy TR-2464C 

– duży wyświetlacz LCD

– check&correct – sprawdzanie i poprawianie obliczeń do 120 kroków

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 148x96x34 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2464C

Kalkulator biurowy TR-2296T 

– klawisz ustalenia stopy podatkowej

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 158x106x35 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– obliczanie podatku

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– wodoodporny

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2296

Kalkulator biurowy TR-2328-W 

– marża/obniżka

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 172x108x20 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2328

Kalkulator biurowy TR-2235A-W 

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 208x146x39 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2235

Kalkulator biurowy TR-2253K 

– marża/obniżka

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– rozmiar: 184x112x41 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2253
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Kalkulator biurowy TR-2266A 

– marża/obniżka

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 194x129x31 mm (maks. 62)

– ruchomy wyświetlacz

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– suma ogólna

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– uchylna podstawka

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2266A

 Kalkulator biurowy TR-2239T 

– marża/obniżka

– klawisz ustalenia stopy podatkowej

– wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku

– klawisz cofania ostatniej cyfry

– kasowanie ostatniej pozycji

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 204x154x35 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– klawisz zmiany znaku

– klawisz podwójnego zera

– klawisz potrójnego zera

– suma ogólna

– obliczanie podatku

– wyświetlacz 16-pozycyjny

– zasilanie bateryjne i słoneczne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR2239

Kalkulator graficzny TR-523 

– wyświetlacz graficzny

– kasowanie ostatniej pozycji

– wybór ilości miejsc po przecinku

– 360 operacji matematycznych

– wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej

– kreślenie wykresów funkcji

– rozwiązywanie równań i nierówności

– obliczenia statystyczne

– całkowite kasowanie rejestrów i pamięci

– rozmiar: 174x84x18 mm

– obliczanie procentu

– obliczanie pierwiastka

– pamięć

– obliczanie podatku

– wyświetlacz 12-pozycyjny

– zasilanie bateryjne

– zgodny z wymaganiami UE

– 5 lat gwarancji

Indeks

KW TR523

Kalkulator biurowy SDC444S (1) 

- 12-pozycyjny wyświetlacz 

- klawisz zmiany znaku 

- określanie miejsc po przecinku 

- zaokrąglanie wyników 

- klawisz cofania 

- podwójna pamięć MII 

- obliczanie marży MU

- obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M- 

- podwójne zasilanie 

- wymiary 153 x 199 x 30 mm

 - waga 209g

Indeks

AP SDC444

Kalkulator biurowy SDC810BN (1) 

- 10-pozycyjny wyświetlacz 

- klawisz zmiany znaku 

- klawisz cofania

 - obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-

 - podwójne zasilanie 

- wymiary 102 x 124 x 25 mm

 - waga 94g

Indeks

AP 810

Kalkulator biurowy SDC868 

- 12-pozycyjny wyświetlacz 

- klawisz cofania 

- określanie miejsc po przecinku 

- zaokrąglanie wyników 

- podwójna pamięć MII 

- obliczanie marży MU 

- podwójne zasilanie

 - wymiary 152 x 154 x 28 mm 

- waga 172g

Indeks

AP 868
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Kalkulator biurowy SDC888X 

- 12-pozycyjny wyświetlacz

 - klawisz cofania 

- określanie miejsc po przecinku 

- zaokrąglanie wyników 

- podwójna pamięć MII

 - obliczanie marży MU 

- podwójne zasilanie

 - wymiary 158 x 203 x 31 mm

 - waga 228g

Indeks

AP 888

Kalkulator kieszonkowy SLD100N, 

SLD200N 

- 8-pozycyjny wyświetlacz 

- plastikowe etui 

- podwójne zasilanie 

- działania z wykorzystaniem pamięci 

- wymiary 60 x 89 x 11 mm 

- waga 32g

Indeks

AP SLD100N

AP SLD200

Kalkulator biurowy CT500VII

- 10-pozycyjny wyświetlacz

- funkcja check & correct

- obliczanie podatku TAX

- obliczanie marży MU

- podwójne zasilanie

Indeks

AP CT500VII 

Kalkulator biurowy CX 123N 

- 12 pozycyjny wyświetlacz LCD

- 2- kolorowa drukarka (czarny/czerwony)

- Podwójna pamięć

- Obliczanie podatku TAX

- GT(grand total)

- Określenie miejsc po przecinku

- Obliczanie marży MU

- Metalowy uchwyt papieru

- Prędkość druku: 2,4 linii/sek

- 58 mm rolka papieru

- Metalowy uchwyt papieru

Indeks

AP CX 123N 

Ściereczki do czyszczenia ekranów Q-CONNECT 

Dedykowane do czyszczenia powierzchni szklanych ekranów, powierzchni z tworzyw 

sztucznych i filtrów ekranowych, monitorów TFT/LCD/LED, antystatyczne i szybkoschnące, 100 

sztuk w tubie, nie zawierają alkoholu, nie są łatwopalne.

Indeks Opis

KF 04501A do ekranów

Ściereczki do czyszczenia obudowy Q-CONNECT 

Dedykowane do czyszczenia powierzchni plastikowych, mebli oraz innych sprzętów 

odpornych na alkohol, skutecznie usuwają trwałe plamy i zabrudzenia, 100 sztuk w tubie, 

nie stosuje się do czyszczenia monitorów TFT/LCD/LED.

Indeks Opis

KF 04508A do obudów
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Spray do czyszczenia monitorów TFT/LCD/LED  

i klawiatur, 250ml 

Dedykowane do czyszczenia m.in. ekranów monitorów TFT/LCD/LED, laptopów, skanerów, 

tabletów, klawiatur, także filtrów na monitory, antystatyczny, pojemność: 250ml, nie zawiera 

alkoholu, nie jest łatwopalny.

Indeks

KF 04502A 

Chusteczki do czyszczenia ekranów TFT/LCD/LED,  

mokre i suche, 2x20 szt. 

Dedykowane do czyszczenia m.in. ekranów monitorów TFT/LCD/LED, laptopów, skanerów, 

tabletów, usuwają pył i kurz, antystatyczne, nie pozostawiają smug, szybkoschnące, zestaw 

zawiera 20 chusteczek nasączanych oraz 20 chusteczek suchych, nie zawierają alkoholu,  

nie są łatwopalne.

Indeks

KF 32148A 

Pianka do plastiku 400ml Q-CONNECT

Antystatyczna pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych w urządzeniach biurowych i audio-

wizualnych (monitory, kserokopiarki, skanery, sprzęt AGD i RTV, itp.), doskonale usuwa tłuste plamy  

i zabrudzenia, czyści powierzchnie plastikowe z kurzu, nikotyny, tłuszczów i innych typowych zabrudzeń, 

nie pozostawia smug, pojemność: 400 ml

Indeks

KF 15225A

Sprężone powietrze Q-CONNECT, palne, 400ml

Dedykowane do czyszczenia kurzu oraz okruchów z trudno dostępnych powierzchni (m.in. szczeliny 

w klawiaturach, mechanizm drukarki), nie zawiera HFC (hydrofluorokarbon), łatwopalne, przyjazne 

dla środowiska, wąska rurka przedłuża i koncentruje strumień powietrza, pojemność: 400ml,  

waga: 224g

Indeks

KF 04499

Zestaw czyszczący do ekranów, klawiatur i obudów 

Q-CONNECT

Zestaw do czyszczenia ekranu, obudowy lub klawiatury

zawiera:

1 puszkę sprężonego powietrza 200 ml

1 butelkę z płynem do czyszczenia 125 ml

15 chusteczek do czyszczenia: 5x mokra i 10x sucha

Indeks

KF 32155A

Zestaw czyszczący do monitorów TFT/LCD Q-CONNECT

Zestaw do czyszczenia telewizorów, monitorów plazmowych, LCD, LED i TFT

stosowany również do telewizorów/monitorów CRT

zestaw zawiera:

25ml płynu czyszczącego w butelce ze sprayem

3 ściereczki do ekranu

1 podwójną szczotko-gąbkę

Indeks

KF 14911A
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Baterie KODAK ULTRA 

Baterie jednorazowego użytku o wydłużonym czasie działania, bez możliwości ponownego 

ładowania; rodzaj: alkaliczne; napięcie: 1, 5 V; opakowanie: blister 4 szt.

Indeks Opis

ZT 910018 rozmiar: AA - „ paluszek”

ZT 910019 rozmiar: AAA - „ mały paluszek”

Baterie KODAK MAX 

Baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania; rodzaj: alkaliczne; 

dedykowane do urządzeń wymagających stabilnego zasilania o dużym poborze prądu; baterie 

o wydłużonym czasie działania; rodzaj opakowania: blister. 

Indeks Rozmiar Napięcie Ilość w opakowaniu

ZT 910010 AA 1, 5V 4 szt.

ZT 910011 AAA 1, 5V 4 szt.

ZT 910028 LR14 1, 5V 2 szt.

ZT 910027 LR20 1, 5V 2 szt.

ZT 910029 LR61 9 V 1 szt.

Płyty CD KODAK 

Płyta CD-R, do jednokrotnego zapisu; o pojemności 700MB; max. prędkość zapisu 52x; 

maksymalna długość zapisu [min]-80.

Indeks Rodzaj opak. Ilość w opak.

ZT 910045 slim 5 szt.

ZT 910048 cake (pod nadruk w drukarkach atramentowych 25 szt.

ZT 910058 cake 100 szt.

Płyty DVD KODAK 

Płyty jednokrotnego zapisu; o pojemności 4, 7GB; max. prędkość zapisu: 16x; maksymalna 

długość zapisu [min] -120.

Indeks Rodzaj opak. Ilość w opak Opis
ZT 910056 slim 5 szt. DVD-R

ZT 910033 box 10 szt. + koperty DVD-R

ZT 910054 spindle 10 szt DVD-R

ZT 910053 spindle 25 szt. DVD-R

ZT 910049 cake 25 szt. DVD-R

ZT 910046 cake 50 szt. DVD-R

ZT 910061 cake 25 szt. DVD-R

ZT 910059 cake 100 szt. DVD-R

Baterie specjalnego przeznaczenia KODAK 

Baterie jednorazowego użytku, bez możliwości ponownego ładowania; rodzaj: litowe; 

rozmiar „pastylka”; napięcie 3, 0 V; opakowanie: blister 1 szt.; zastosowanie: do 

kalkulatorów, systemów zdalnego sterowania, cyfrowych termometrów, ciśnieniomierzy, 

małych gier etc.

Indeks Opis

ZT 910013 2016

ZT 910014 2025

ZT 910015 2032

 slim

spindle

 cake

 cake

box

 slim
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Baterie ALKALINE POWER

Baterie ULTIMATE LITHIUM

Baterie MAXIMUM

Baterie SPECJALISTYCZNE

Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii.  
Działają znacznie dłużej w stosunku do zwykłych baterii węglowo-cynkowych.  
Ulepszona konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Idealne  
do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek itp.. 

Działają do 11x dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Najlepsza bateria  
do pracy w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C. Bardzo lekkie - aż 
33% lżejsze niż baterie alkaliczne. Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń  
hi-tech. Konstrukcja odporna na wycieki. 20-letni okres ważności. 

Baterie alkaliczne segmentu „Premium” - do urządzeń o dużym poborze mocy.  
Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzięki której urządzenia działają do 70%  
dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do sprzętów  
hi-tech: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacie MP3, krótkofalówki, nawigacja 
satelitarna (GPS), itp.. Nieużywane nie rozładowują się i zachowują moc do 10 lat.

Baterie specjalistyczne idealnie nadająca się do takich urządzeń jak e-booki, gry,  
organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, urządzenia do higieny osobistej, 
kalkulatory, systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe,  
ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne.

Kod Rozmiar Typ Napięcie Ilość w j.s.

KF E297409 6LR61 E 9V 1 szt.
KF E246599 LR6 AA 1,5V 4 szt.
KF E247893 LR3 AAA 1,5V 4 szt.
KF E297324 LR14 C 1,5V 2 szt.
KF E297331 LR20 D 1,5V 2 szt.

Kod Rozmiar Typ Napięcie Ilość w j.s.

KF E262643 FR6 AA 1,5V 4 szt.
KF E273267 FR3 AAA 1,5V 4 szt.

Kod Rozmiar Typ Napięcie Ilość w j.s.

KF E297478 6LR61 E 9V 1 szt.
KF E297492 LR6 AA 1,5V 4 szt.
KF E297515 LR3 AAA 1,5V 4 szt.
KF E297522 LR14 C 1,5V 2 szt.
KF E297539 LR20 D 1,5V 2 szt.

Kod Rozmiar Napięcie Ilość w j.s.

KF E083071 A76 1,5V 2 szt.
KF E248340 CR2016 3V 2 szt.
KF E248333 CR2025 3V 2 szt.
KF E083040 CR2032 3V 1 szt.
KF E248357 CR2032 3V 2 szt.
KF E083057 E23A 12V 1 szt.
KF E295641 E23A 12V 2 szt.

Baterie MAXIMUM

Baterie
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Akumulatorki EXTREME Akumulatorki POWER PLUS
Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach 
fotograficznych w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt.  
akumulatorków zastępują do 3 200 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc 
dla urządzeń o zwiększonym poborze. Gotowe do użycia w momencie zakupu. 
Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codzienne-
go użytku. Wytrzymują do 4x dużej w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych 
Energizer. 4 szt. akumulatorków zastępują do 2 400 baterii alkalicznych. Dostarczają 
niezbędną moc dla urządzeń o dużym poborze. Świetnie nadaje się do aparatów, 
nawigacji oraz latarek. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc  
do 1 roku. Działają do 5 lat.

Kod Rozmiar Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.

KF E349986 HR6 AA 1,2V 2300 mAh 2 szt.
KF E349993 HR6 AA 1,2V 2300 mAh 4 szt.
KF E350012 HR3 AAA 1,2V 800 mAh 4 szt.

Kod Rozmiar Typ Napięcie Pojemność Ilość w j.s.

KF E138771 HR22 E 9V 175 mAh 1 szt.
KF E249101 HR6 AA 1,2V 2000 mAh 4 szt.
KF E394832 HR3 AAA 1,2V 700 mAh 4 szt.
KF E138740 HR14 C 1,2V 2500 mAh 2 szt.
KF E138757 HR20 D 1,2V 2500 mAh 2 szt.

Ładowarki
Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. Posiadają  
2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik czasowy chroni przed  
przeładowaniem i przebiegunowaniem.

Nr Kod Nazwa Akumulatorki w zestawie

1 KF E321401 MAXI 4 szt. Power Plus AA
2 KF E398373 PRO CHARGER 4 szt. Power Plus AA
3 KF E298758 UNIVERSAL Brak

Akumulatorki
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Pudełko na płytę CD/DVD Q-CONNECT

Pudełko na płytę CD/DVD o standardowej grubości. Możliwość umieszczenia okładki opisowej.  

10 sztuk w j.s. Kolor transparentny.

Indeks

KF 02209

Powerbank, ładowarka przenośna Q-CONNECT

Przenośne źródło energii w nowoczesnym designie. Idealne do ładowania smartfonów i tabletów 

posiadających wejście mini USB. 4 diody LED informujące o poziomie naładowania urządzenia.  

Typ baterii: litowo-polimerowa. Waga 70g. Kolor srebrny.

Indeks Opis

KF 17256 3.000 mAh

KF 17257 5.000 mAh

Nośnik pamięci Q-CONNECT USB

Kompaktowa i stylowa konstrukcja. Idealny w podróży. Zapisuje i chroni cenne dane (zdjęcia, muzyka, 

dokumenty, filmy, prezentacje, itp.). USB 2.0 - zasilanie dostarczane przez port USB w komputerze lub 

laptopie. Kompatybilny z Windows ME, 2000, XP, OS9.x. Win 7, Mac

prędkość odczytu: 15MB/s

prędkość zapisu: 5MB/s

kolor srebrno-czarny

Indeks Opis

KF 41511 4 GB

KF 41512 8 GB

KF 41513 16 GB

KF 76970 32 GB

KF 41514 64 GB

Przenośna ładowarka Leitz Complete 5000mAh  

ze złączem USB

Błyskawiczny zasilacz podróżny do smartfonów i tabletów ładowanych za pośrednictwem portu USB. 

Zapewni dodatkowy czas na serfowanie w smartfonie (do 20 godz.) i na tablecie (do 4,5 godz.). Posiada 

2 porty USB (maksymalna wydajność 2 A) do jednoczesnego ładowania 2 smartfonów lub 1 tabletu PC.

Doładuje Twojego smartfona 2-krotnie. Wytrzymały akumulator litowo-polimerowy o mocy 5000 mAh.

Wskaźnik naładowania akumulatora z 4 diodami LED

Indeks Opis

ES 64130001 biały

ES 64130095 czarny

Przenośna ładowarka Leitz Complete ze złączem USB

Przenośny, uniwersalny zasilacz do większości smartfonów i tabletów PC ładowanych za pośrednictwem 

portu USB. Ładuje urządzenia mobilne o 25% szybciej od oryginalnego zasilacza dołączanego  

do urządzenia. Doładuje Twojego smartfona 2,5-krotnie. Zapewni dodatkowy czas na serfowanie  

w smartfonie (do 25 godz.) i na tablecie (do 5,5 godz.). 1 wydajny port USB (maksymalna wydajność 2,1 

A) zapewni szybkie doładowanie 1 smartfona lub 1 tabletu PC. Wytrzymały akumulator litowo-jonowy  

o mocy 6000 lub 12 000 mAh ze zdolnością szybkiego ładowania. Wskaźnik naładowania akumulatora  

z  4 diodami LED.

Indeks Opis

ES 65270001 6000 mAh

ES 65280001 12 000 mAhmAh

Minigłośnik konferencyjny Leitz WOW z bluetoothem

Metalowa obudowa i specjalna technologia kreuje niezwykle bogaty dźwięk.  Wbudowany 

mikrofon do prowadzenia rozmów bez konieczności trzymania słuchawki. Łatwa komunikacja  

z innymi urządzeniami za pośrednictwem technologii Bluetooth. Podłącz dowolne źródło dźwięku 

bezpośrednio do głośnika za pośrednictwem 3,5-milimetrowego portu AUX IN. Zintegrowany 

odtwarzacz MP3 współpracuje z kartą pamięci SD o pojemności do 32 GB. Akumulator litowo-jonowy 

umożliwia pracę do 6 godz. Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii, MP3 i funkcji Bluetooth.

Indeks Opis

ES 63580095 czarny

ES 63581001 biały

ES 63581023 różowy

ES 63581036 niebieski

ES 63581064 zielony
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Przenośny głośnik konferencyjny Leitz Complete z blu-

etoothem i power bankiem, HD 

Dźwięk w jakości HD do prowadzenia telekonferencji bez najmniejszych zakłóceń, w tym obniżenie 

poziomu hałasu wokół i usunięcie efektu echa. Technologia Full-Duplex umożliwia prowadzenie 

naturalnej konwersacji i symultanicznej rozmowy. Łatwa komunikacja z innymi urządzeniami łączącymi 

się za pośrednictwem technologii Bluetooth. Wystarczy dotknąć, aby Twój wyposażony w technologię 

NFC smartfon (podobnie jak iPhone 6S, Samsung Galaxy i wiele innych) połączył się z głośnikiem.  

W zestawie kabel z 3,5-milimetrowym wejściem AUX IN do podłączania dowolnego źródła dźwięku do 

głośnika. Akumulator litowo-jonowy o pojemności 2600 mAh umożliwia pracę głośnika przez 60 godz. 

i przeglądanie internetu przez kolejnych 10 godzin na smarfonie. Niezwykle elegancki, niewielkich 

rozmiarów, smukły głośnik, wykonany z jednego kawałka aluminium, bez problemu zmieści się do 

Twojej torby czy kieszeni. Podczas podłączenia wskaźnik LED wskazuje stan baterii i funkcji Bluetooth.

Indeks Opis

ES 65190095 czarny

j j

Laminator Leitz iLAM Office A4 

Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień. Bardzo krótki czas 

nagrzewania 1 minuta. Niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania.

Odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów. Laminacja jednego dokumentu o grubości 80 

mikronów zajmuje ok. 45 sekund. Lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące o gotowości do pracy.

Zawiera gratisowy pakiet folii na start. 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE. Rekomendowane jest 

stosowanie folii Leitz UDT.

Indeks Opis

ES 72510084 A4

ES 72530084 A3

Laminator Leitz iLAM Home Office 

Bezproblemowa, wysokiej jakości laminacja, bez skomplikowanych ustawień. Gotowy do użycia  

w ciągu 3 min. Niskie zużycie energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. nieużywania. 

Odpowiedni dla folii o grubości od 80 do 125 mikronów. Laminacja jednego dokumentu  

o grubości 80 mikronów zajmuje ok. 60 sekund. Lampka LED i sygnał dźwiękowy informujące  

o gotowości do pracy. Zawiera gratisowy pakiet folii na start. 2 lata gwarancji, certyfikaty GS, TUV i CE. 

Rekomendowane jest stosowanie folii Leitz UDT

Indeks Opis

ES 73680023 A4 różowy

ES 73680036 A4 niebieski

ES 73680064 A4 zielony

ES 73680089  A4 szary

ES 74400089  A3 szary

Gilotyna 533/ 534

Gilotyny Dahle A4 (dł. cięcia 340 mm, 15 kartek)  - 0533 lub A3 (dł. cięcia 460 mm, 15 kartek) - 0534 

ze stabilną, metalową podstawą. Wymienny nóż górny z płaskim szlifem i szlifowany nóż dolny ze 

stali Made in Solingen, ręczny docisk ciętego materiału ze zintegrowaną osłoną palców, 2 nakładki 

kątowe i regulowany ogranicznik tylny. Wgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie. Maksymalna 

wysokość ciętego pliku: 1,5 mm. Docisk ciętego materiału: ręczny

Indeks długość cięcia

AM 00533  340mm

AM 00534 460mm

Trymer

Trymer z automatycznym dociskiem. Do przycinania zdjęć i małych plików papieru. Metalowy blat 

roboczy. Naniesione na blat nadruki najpopularniejszych formatów papieru i wizytówek. Możliwość 

wyposażenia w zestaw głowic tnących perforację, linię falistą nieregularną oraz zyg-zak (dodatkowy 

produkt Dahle 960). Długość cięcia: 320 mm A4 (0507) lub 460 mm A3 (0508). Maksymalna cięta 

jednorazowo ilość kartek (70g / 80g/m2): 8 / 6 A4  (0507) lub 6 / 4 A3 (0508). Maksymalna wysokość 

ciętego pliku: 0,8 mm A4 (0507) lub 0,6 mm A3 (0508).

Indeks długość cięcia

AM 00507  320 mm

AM 00508 460 mm

Niszczarka PaperSafe 22084

Niszczarka przeznaczona do użytku w małym biurze i domu. Posiada funkcję automatycznego 

start/stop, reverse, osobny pojemnik na pocięte płyty CD/DVD i karty plastikowe, odcięcie zasilania 

po zdjęciu głowicy tnącej z kosza na ścinki. Nie pobiera prądu podczas „czuwania”. Wykonana  

z odpornego na złamania plastiku. Rodzaj cięcia: Ścinki. Wlot (mm): 226. Tajność DIN 32757/ DIN 

66399: 3/P-3,T-3,E-2.

Indeks długość cięcia

AM 22084  320 mm
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Laminacja i bindowanie

Laminator GBC Fusion 3000L A3/A4

Idealne do regularnej laminacji

• Gotowy do pracy w 1 minutę (szybciej o 33%)

• Laminuje dokumenty A4 w ok. 30 sekund

• Laminuje folią o grubości od 2x75 do 2x125 μm  

w formatach od ID do A4/A3

• Dodatkowa opcja laminowania na zimno

Laminator GBC Fusion 1100L A3/A4

Idealny do sporadycznej laminacji  

w biurze lub w domu

• Gotowy do pracy w 3 minuty (szybciej o 25%)

• Laminuje dokumenty A4 w niecałą minutę

• Laminuje folią o grubości od 2x75 do 2x125 μm  

w formatach od ID do A4/A3

• Dodatkowa opcja laminowania na zimno

Laminator GBC Inspire+ A3/A4

Idealne do sporadycznej laminacji  

w biurze lub w domu

• Gotowy do pracy w 5 minut

• Laminuje folią o grubości 2x75 μm w formatach od 

ID do A4/A3

• Stylowy wygląd  i niezwykle prosta osbługa

SZYBKIE
NAGRZEWANIE

SZYBKA 
LAMINACJA

Produkt 3000L A3 3000L A4 1100L A3 1100L A4 Inspire+ A3 Inspire+ A4

Kod AC 4400749 AC 4400748 AC 4400747 AC 4400746 AC 4402076 AC 4402075

Czas nagrzewania 1 min 1 min 3 min 3 min 5 min 5 min

Liczba laminowanych dokumentów / 10 min 16 16 11 11 8 8

Maks. grubość folii (μm) 2x125 2x125 2x125 2x125 2x75 2x75

Laminowanie na zimno

Wizualne powiadomienie o gotowości do pracy

Automatyczne wyłączanie - -

Precyzyjna prowadnica

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 1 rok

Bindowanie nie może być prostsze! REDUKCJA
NACISKU

QUICK
STEP

Produkt C210 C200E C200 C110

Kod AC 4401846 AC 7101046 AC 4401845 AC 4401844

Liczba dziurkowanych kartek 25 15 20 12

Liczba bindowanych kartek 450 330 330 195

Maksymalny rozmiar grzbietu 51 mm 38 mm 38 mm 21 mm

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata

Bindownica GBC CombBind C210

Idealna do umiarkowanego bindowania  

w dużych biurach

• Dziurkuje do 25 kartek i ibinduje do 450 kartek 

jednorazowo

• Szeroka dźwignia do dziurkowania i wykorzystanie 

siły ciężkości sprawiają, że dziurkowanie jest płynne 

i bezwysiłkowe 

• Wskaźnik rozmiaru dokumentu z oznaczeniami 

kolorystycznymi ułatwia wybór grzebienia

Bindownica GBC CombBind C200E/C200

Idealna do umiarkowanego bindowania  

w dużych biurach

• Dziurkuje elektrycznie do 15 kartek (C200E)  

lub 20 kartek manualnie (C200) i binduje  

do 330 kartek jednorazowo 

• Wskaźniki wyrownania kartek EasyView™sprawiają, 

że dziurkowanie jest bezwysiłkowe i precyzyjne za 

każdym razem

• Wskaźnik rozmiaru dokumentu z oznaczeniami 

kolorystycznymi ułatwia wybór grzebienia

Bindownica GBC CombBind C110

Idealna do sporadycznego bindowania

• Dziurkuje do 12 kartek i ibinduje  

do 195 kartek jednorazowo

• Redukcja wysiłku przy dziurkowaniu 

• Wskaźnik rozmiaru dokumentu z oznaczeniami 

kolorystycznymi ułatwia wybór grzebienia

SZYBSZE  
NAGRZEWANIE

SZYBSZE  
NAGRZEWANIE
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PRACA CIĄGŁA

CICHA 
PRACA

BEZ 
ZACIĘĆ

USUWANIE 
ZACIĘĆ

SAMO-
OCZYSZCZANIE

  AUTO 
OLIWIENIE
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PRACA

USUWANIE 
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OCZYSZCZANIE
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PRACA

SAMO-
OCZYSZCZANIE

AUTOMATYCZNE 
COFANIE

Working for you

Produkt 600X 300M/300X 200X 130M/130X 90X 60X

Kod AC 2103500
AC 2104300

AC 2103250
AC 2103175

AC 2104100

AC 2102559
AC 2103080 AC 2103060

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-5/P-4 P-4 P-5/P-4 P-3 P-3

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 600 300 200 130 90 60

Ilość niszczonych kartek (70 g/m2) 650 350 250 140 100 65

Wymiar ścinków (mm) 4x40 2x15/4x40 4x40 2x15/4x40 4x45 4x45

Pojemność kosza (litry) 80 40 32 26 20 15

Zszywki/spinacze/karty kredytowe

CD - - -

Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące) 2/20 2/20 2/10 2/10 2/7 2/5

Niszczarki automatyczne Auto Feed

98% mniej czasu przy niszczeniu dokumentów  
Przepustowość ulepszona nawet o 30%*

Niszczarka Auto+ 200X

Niszczy do 200 kartek (80 g/m2) 

automatycznie - idealna do małych  

biur (do 10 osób)

• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)

• Łatwy w opróżnianiu 32 l pojemnik na ścinki 

mieści 360 zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 7 kartek

Niszczarka Auto+ 600X

Niszczy do 600 kartek (80 g/m2) 

automatycznie - idealna do użytku 

działowego (10-20 osób)

• Cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4) 

• Blokada kodem PIN zapewnia bezpieczeństwo 

niszczenia bez konieczności nadzoru

• Wysuwana rama na worki na ścinki - maks. 

pojemność 80 l, mieści do 850  

zniszczonych kartek

• Tryb pracy ciągłej

• Automatyczne oliwienie

• Ręczne niszczenie do 10 kartek

Niszczarka Auto+ 130M i 130X

Niszczy do 130 kartek (80 g/m2) 

automatycznie - idealna do użytku  

osobistego (1-2 osoby)

• 130M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm  

(P-5); 130X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4) 

• Łatwy w opróżnianiu 26 l pojemnik na 

ścinki mieści do 300 (130M) lub 250 (130X) 

zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 6 kartek

Niszczarka Auto+ 300M i 300X

Niszczy do 300 kartek (80 g/m2) 

automatycznie - idealna do małych  

biur (do 10 osób)

• 300M - cięcie na mikro ścinki 2x15 mm  

(P-5); 300X - cięcie na ścinki 4x40 mm (P-4)

• Blokada kodem PIN zapewnia 

bezpieczeństwo niszczenia bez  

konieczności nadzoru

• Łatwy w opróżnianiu 40 l pojemnik  

na ścinki mieści do 500 (300M) / 450 (300X) 

zniszczonych kartek

• Ręczne niszczenie do 8 kartek

Niszczarka Auto+ 90X i 60X

90X niszczy do 90 kartek (80 g/m2)

automatycznie, a 60X do 60 kartek (80 g/m2) - 

idealne do użytku osobistego

• Cięcie na ścinki 4x45 mm (P-3)

• Łatwy w opróżnianiu 20 l pojemnik na ścinki 

(90X) mieści do 150 zniszczonych kartek,  

a 15 l pojemnik (60X) do 100 kartek 

• Ręczne niszczenie do 6 kartek (90X)  

lub 5 kartek (60X)

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ

WIĘKSZA  
PRZEPUSTOWOŚĆ
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SAMO-
OCZYSZCZANIE

PRACA CIĄGŁABEZ 
ZACIĘĆ

BEZ 
ZACIĘĆ

  AUTO 
OLIWIENIE

Working for you

Produkt RDX2070 RDX1850 RDS2270 RDS2250 RSX1834 RSS2434

Kod AC 2102437 AC 2102421 AC 2102433 AC 2102417 AC 2105018 AC2105024

Poziom bezpieczeństwa P-3 P-3 P-2 P-2 P-4 P-2

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 20 18 22 22 18 24

Wymiar ścinków (mm) 4x45 4x45 5,8 5,8 4x40 5,8 

Pojemność kosza (litry) 70 50 70 50 34 34

Zszywki/spinacze biurowe/karty kredytowe/CD

Gwarancja w latach (maszyna/noże tnące) 2/20 2/20 2/20 2/20 2/10 2/10

Niszczarki z technologią Mercury

Bez zacięć. Bez problemów. Bez bałaganu 
Czerwona lampka oznacza zbyt dużą ilość kartek, zielona lampka 

wskazuje, że nie ma ryzyka zacięcia.

Trzy razy dłuższe niszczenie*
Nowa seria Promax: dla wydajniejszego i jeszcze dłuższego niszczenia

Niszczarka Mercury RDX2070, 

RDX1850, RDS2270 i RDS2250

Wysoko-wydajne niszczarki działowe  

(10-20 osób)

• RDX2070 i RDX1850 tną 20 lub 18 

kartek jednorazowo na ścinki 4x45 mm 

(P-3); RDS2270 i RDS2250 tną 22 kartek 

jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2)

• Wysuwana rama na worki na ścinki -  

maks. pojemność 70 lub 50 litrów

• Tryb pracy ciągłej

• System automatycznego oliwienia 

(RDX2070 i RDX1850)

Niszczarka RSX1834 i RSS2434

Niszczarki dla kadry kierowniczej/do 

małych biur (do 10 osób) 

• RSX1834 tnie do 18 kartek  

jednorazowo na ścinki 4x40 mm  

(P-4); RSS2434 tnie do 24 kartek 

jednorazowo na paski 5,8 mm (P-2

• Wysuwany pojemnik na ścinki 34 l

Produkt RSX1538 RSS1838 RSX1035 RSS1535 REX823 RES1123 RPX612 RPS812

Kod AC 2101070 AC 2101072 AC 2100885 AC 2100881 AC 2101832 AC 2101829 AC 2101828 AC 2101826

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-2 P-4 P-2 P-4 P-2 P-4 P-2

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 15 18 10 15 8 12 6 8

Wymiar ścinków (mm) 4x40 6 4x40 6 4x40 6 4x40 6

Pojemność kosza (litry) 38 38 35 35 23 23 12 12

Zszywki/spinacze biurowe/karty 

kredytowe

CD

Gwarancja w latach (maszyna/

noże tnące)
2/10 2/10 2/10 2/10 2/7 2/7 2/3 2/3

Niszczarka Promax RSX1538  

i RSS1838 
Niszczarki do małych biur,  

idealne dla 5-10 osób

• Czas pracy 30 min od włączenia maszyny  

• Wysuwany 38 litrowy pojemnik na ścinki

• RSX1538 tnie do 15 kartek jednorazowo  

na ścinki 4x40 mm (P-4); RSS1838 tnie  

do 18 kartek jednorazowo  

na paski 6 mm (P-2)

* Porównanie cyklu pracy niszczarki RPX612 z wycofanym modelem V35WS (do momentu chłodzenia)

Niszczarka Promax RSX1035, 

RSS1535, RES1123 i REX823 
Niszczarki do małych biur,  

idealne dla maks. 10 osób

• Czas pracy 15 min od włączenia maszyny   

• 35 lub 23 l pojemnik na ścinki (zdejmowana 

pokrywa) 

• RSX1035/REX823 tnie do 10/8 kartek 

jednorazowo na ścinki 4x40 mm (P-4); 

RSS1535/RES1123 tnie do 15/12 kartek 

jednorazowo na paski 6 mm (P-2)

Niszczarka Promax RPX612 i RPS812 

Niszczarki dla kadry kierowniczej,  

idealne dla 1-2 osób

• Czas pracy do 10 min od włączenia maszyny 

• 12 litrowy pojemnik na ścinki (zdejmowana 

pokrywa)

• RPX612 tnie do 6 kartek jednorazowo na 

ścinki 4x40 mm (P-4); RPS812 tnie do 8 kartek 

jednorazowo na paski 6 mm (P-2)

AUTOMATYCZNE 
COFANIE
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Okładki do bindowania OFFICE PRODUCTS PCV

Format: A4

folia o grubości 150mikr, 200mikr

100 sztuk w j.s.

kolor: transparentny

Indeks Kolor Opis

ARG 410151 transparentny 150 mikr

ARG 409031 niebieski transparentny 200 mikr

ARG 409081 szary transparentny 200mikr

ARG 410201 transparentny 200 mikr

Grzbiety do bindowania OFFICE PRODUCTS

Spiralne grzbiety do bindowania wykonane z plastiku, składają się z 21 pierścieni o, format: A4, 100 sztuk w j.s.

Kolor 6mm (25 kartek) 8mm (45 kartek) 10mm (65 kartek) 12mm (95 rtek) 14mm (115 kartek)

biały KF 20240614 KF 20240814 KF 20241014 KF 20241214 KF 20241414

czarny KF 20240605 KF 20240805 KF 20241005 KF 20241205 KF 20241405

niebieski KF 20240601 KF 20240801 KF 20241001 KF 20241201 KF 20241401

Grzbiety wsuwane Leitz A4

Grzbiety wsuwane są uniwersalnym sposobem oprawy nieprzedziurkowanych dokumentów, bez użycia 

bindownicy. Kartki papieru trzeba tylko wsunąć w plastikową listwę - to wszystko! Idealne do szybkiej 

i łatwej oprawy. Grzbiety wsuwane mogą być łączone z okładkami do oprawy grzbietowej. 50 szt.  

w opakowaniu 

Kolor
A4/3 mm 

(30 kartek)

A4/6 mm 

(60 kartek)

A4/9 mm 

(90 kartek)

A4/12mm 

(120kartek)

A4/15mm 

(150kartek)

czarny ES 21768 ES 21781 ES 21787 ES 21790 ES 21791

przeźroczysty ES 21770 ES 21783 ES 21789

niebieski ES 21772 ES 21785

Folia do laminowania OFFICE PRODUCTS

Antystatyczna folia do laminacji, 100 szt. w j.s.

kolor transparentny

Indeks Opis Opis

ARG 320580 A5 2x80mikr.

ARG 320510 A5 2x100mikr.

ARG 320512 A5 2x125mikr.

ARG 320480 A4 2x80mikr.

ARG 320410 A4 2x100mikr.

ARG 320412 A4 2x125mikr.

ARG 320380 A3 2x80mikr.

ARG 320310 A3 2x100mikr.

ARG 320312 A3 2x125mikr.


