
1.1 

 

Głośniki LOGIC CONCEPT LS-21 

LS-21 to zestaw głośników w konfiguracji 2.1 
marki Logic Concept. Moc głośników wynosi 

1.5 W, moc subwoofera 3 W. Posiadają 
regulację głośności. 

 

1.2 

 

Sony MicroVault 16GB Biała 
USM16GM/WC 

Micro Vault Style to przenośna pamięć USB 
firmy Sony. Pojemność nośnika wynosi 8 GB. 

Produkt ma bardzo małe wymiary, płaską 
obudowę oraz stylowy wygląd. Jest 

doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników 
supermobilnych laptopów z małą ilością 
miejsca wokół portów USB. Urządzenie 

posiada bardzo przydatny otwór na smycz. 
Pamięć jest kompatybilna z 

najpopularniejszymi używanymi obecnie 
systemami operacyjnymi, takimi jak Windows 

oraz Mac. 

1.3 

 

Dziurkacz MAPED Ergologic 

Klasyczny dziurkacz dwuotworowy. Wykonany 
z metalu. Posiada ogranicznik formatu. 

Dziurkuje do 15 kartek. 

1.3 

 

Latarka Philips SFL5200/10 

Latarka z diodą LED o mocy 0.3 W, zasilana 
dwoma bateriami AA. Obudowa odporna na 

wstrząsy, wodoodporna konstrukcja. Gumowe 
pierścienie uszczelniające zapobiegają 

uszkodzeniom spowodowanym przez działanie 
wody. 

1.4 

 

Kalkulator VECTOR CD-2455 

Kalkulator z 12 pozycyjnym wyświetlaczem. 
Posiada funkcję zaokrąglenia oraz obliczaniem 

marży. 



1.4 

 

Waga APOLLO WLI150CLR 

Waga elektroniczna z wyświetlaczem LCD, o 
maksymalnym załadunku 150 kg, z 

dokładnością pomiaru do 100 g, automatyczną 
kalibracją oraz ze wskaźnikiem przeciążenia. 

2.1 

 

Zestaw LOGITECH Wireless Combo 
MK270 

Zestaw bezprzewodowej klawiatury z myszką. 
Urządzenia komunikują się z komputerem za 

pomocą odbiornika USB. Zasięg działania 
wynosi 10 m. Wykorzystują technologię Plug & 

Play. 

2.2 

 

Słuchawki CREATIVE Fatal1ty 
Gaming Headset 

Słuchawki z odłączanym mikrofonem 
wykorzystującym technologię redukcji 

szumów. Regulacja głośności oraz włącznik i 
wyłącznik mikrofonu znajduje się na 

przewodzie. Welurowa wyściółka poduszek 
słuchawkowych i pałąka. 

2.3 

 

Suszarka BOSCH PHD 1100 

Suszarka do włosów o mocy 1200 W, z 2 
stopniami prędkości, wyposażona w 

koncentrator, z zabezpieczeniem przed 
przegrzaniem. 

2.3 

 

Citizen SDC-368 

Kalkulator biurowy wyposażony w 12 
pozycyjny wyświetlacz. 



2.4 

 

Mysz MICROSOFT Wireless Mobile 
Mouse 1000 

Bezprzewodowa mysz Wireless Mobile Mouse 
1000 z technologią Plug & Play o 

częstotliwości 2.4 GHz. Wyposażona jest w 
trzy przyciski oraz kółko przewijania. Łączy się 

z komputerem poprzez nanoodbiornik z 
interfejsem USB. 

2.4 

 

Waga SENCOR SBS 2802 RED 

Waga łazienkowa z bezprzewodową 
transmisją pomiarów w podczerwieni do 

zdejmowanego wyświetlacza, o maksymalnym 
załadunku 150 kg, ze wskaźnikiem niskiego 
poziomu baterii i wskaźnikiem przeciążenia. 

3.1 

 

Blu-ray SONY BDP-S1200 

Odtwarzacz Blu-ray Disc™ S1200 umożliwia 
oglądanie filmów i telewizji w rozdzielczości 

Full HD. To utrzymane w stylistyce „Sense of 
Quartz”, smukłe urządzenie stanowi elegancki 

dodatek do posiadanego zestawu kina 
domowego. Poza odtwarzaniem filmów z płyt 

Blu-ray Disc™ pozwala na wyszukiwanie 
muzyki, filmów i innych materiałów w zasobach 

serwisu Sony Entertainment Network. 

3.2 

 

Dysk WD My Passport Ultra 1 TB 
Czarny 

My Passport Ultra to ultralekki, zewnętrzny 
dysk przenośny o pojemności 1 TB z funkcją 
tworzenia kopii zapasowych na dysku lub w 
chmurze. Szybki interfejs USB 3.0 zapewni 
błyskawiczny transfer a ochrona hasłem i 
szyfrowanie sprzętowe strzegą poufności 

danych. 

3.3 

 

Router TP-LINK TL-MR3020 

Router bezprzewodowy dedykowany do sieci 
kablowych lub 3G. Charakteryzuje się 

maksymalną przepustowością dochodzącą do 
150 Mbps. Obsługuje sieci bezprzewodowa w 
standardach IEEE 802.11b/g/n. Posiada jeden 

port LAN/WAN RJ-45 port USB 2.0 i złącze 
mini-USB 

3.3 

 

Blender ZELMER 491.5 / ZHB1205B 
Czarny 

Blender o mocy 700 W, z 15 prędkościami 
pracy, funkcją Turbo, zabezpieczeniem przed 
zwolnieniem końcówek w trakcie pracy oraz z 

metalową końcówką miksującą. 



3.4 

 

Zestaw LOGITECH MK520 Wireless 
combo 

Zestaw bezprzewodowy składający z 
klawiatury oraz myszy laserowej. 

Pełnowymiarowa klawiatura z zaokrąglonymi 
klawiszami oraz z dodatkowymi klawiszami 

multimedialnymi. Mysz z trzema przyciskami i 
rolką oraz z gumowymi uchwytami. 

3.4 

 

Ramka cyfrowa HAMA Vittoria 6 

6-calowa ramka cyfrowa o rozdzielczości 
ekranu 480 x 800 pikseli, jasności 200 cd/m2 i 
kontraście 500:1. Wyposażona w czytnik kart 
pamięci obsługujący karty SD, SDHC i MMC. 

Sterowanie odbywa się za pomocą panelu 
sterującego. 

4.1 

 

Tablet LENOVO IdeaTab A5500 

Lenovo IdeaTab A5500 to wydajny tablet, 
charakteryzujący się ekranem 8 cali w 

technologii IPS i rozdzielczością 1280 x 800 
pikseli. To idealne urządzenie do surfowania w 
Internecie, czytania czy też słuchania muzyki. 
Dzięki kompaktowym wymiarom, można łatwo 
wsunąć go do kieszeni lub torby, gdy nie jest w 

użyciu. 

4.2 

 

Zelmer CM2005M 

Ekspres ciśnieniowy Zelmer CM2005M 
(ZCM2057X) dzięki wysokiej 
mocy 1500 W oraz ciśnieniu 

sięgającemu 15 bar wydobędzie pełen aromat 
z każdego ziarenka kawy. Czytelny panel 

sterowania i funkcja Thermoblocksprawią, że 
przygotowanie wyśmienitej kawy zajmie kilka 

chwil. Ponadto ekspres umożliwia 
napełnianie dwóch filiżanek jednocześnie. 



4.3 

 

Blu-ray PHILIPS BDP3490/12 

Odtwarzacz Blu-ray BDP3490/12 z obsługa 
płyt BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, 
DVD+RW, CD-R i CD-RW oraz formatów MP3, 

XviD, AAC, WMA, WAV, AVI, MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, GIF i JPEG. Wyposażony 
w dekoder Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus i 
Dolby Digital. Posiada m.in. złącza USB 2.0, 
wyjście audio L/P, ethernet, cyfrowe wyjście 

kompozytowe oraz HDMI. 
 

4.3 

 

Urządzenie ZELMER SC1002 / 
ZSC1002V Fioletowy 

Parowar o mocy 900 W, wyposażony w 3 
przezroczyste pojemniki do gotowania na 

parze, regulację czasu gotowania do 60 minut 
oraz w zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

4.4 

 

Niszczarka FELLOWES P-48C 

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista, 
posiadająca kosz o pojemności 18 litrów. 

Niszczy jednorazowo do 8 kartek oraz karty 
kredytowe i zszywki. 

4.4 

 

Głośniki MODECOM MC-MSF50 

MC-MSF50 to zestaw głośników w konfiguracji 
2.1 marki Modecom. Moc głośników 

satelitarnych wynosi 2 x 12W, natomiast moc 
subwoofera wynosi 26W. Posiadają regulację 

głośności tonów niskich oraz wysokich, wejście 
audio 2 x RCA. Zakres częstotliwości 

kształtuje się w zakresie 60 Hz - 20 kHz. 
 

5.1 

 

Urządzenie SAMSUNG SL-C460W 

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające druk, skanowanie i kopiowanie. 
Posiada interfejs USB 2.0, wbudowaną kartę 

sieciową Ethernet 10/100Base-TX i moduł Wi-
Fi 802.11b/g/n. 

 



5.2 

 

Telewizor PANASONIC TX-32A400E 

32-calowy telewizor z podświetleniem LED, 
odświeżaniem 100 Hz z BLB oraz 

rozdzielczością HD. Zapewnia płynne 
odtwarzanie szybkiego ruchu z funkcją 

Backlight Blinking a funkcja V-Audio odtwarza 
dźwięk z realistycznymi efektami audio. TV 
posiada wbudowany tuner DVB-T i DVB-C 
oraz EPG. Wyposażony w 2 złącza HDMI, 

port USB 2.0, złącze słuchawkowe, cyfrowe 
wyjście audio (optyczne). 

 

5.3 

 

Faks PANASONIC KX-FT988PDB 

Telefaks na papier termoczuły z cyfrowym 
automatem zgłoszeniowym. Prędkość 

modemu 9600 bps. Funkcja kopiowania. 
Rozsyłanie sekwencyjne. 

5.3 

 

Aparat cyfrowy SONY DSCW830 
Srebrny 

Ten aparat pozwala z niezwykłą łatwością 
wykonywać szczegółowe zdjęcia i nagrywać 
filmy HD. Mimo kieszonkowych wymiarów 

model W830 imponuje bogactwem możliwości: 
20,1-megapikselową matrycą obrazu, 

obiektywem ZEISS z zoomem optycznym 8x, 
szybkim systemem AF i stabilizatorem obrazu 

Optical SteadyShot. 

5.4 

 

Dysk WD My Passport Ultra 2 TB 
Czarny 

My Passport Ultra to ultralekki, zewnętrzny 
dysk przenośny o pojemności 2 TB z funkcją 
tworzenia kopii zapasowych na dysku lub w 
chmurze. Szybki interfejs USB 3.0 zapewni 
błyskawiczny transfer a ochrona hasłem i 
szyfrowanie sprzętowe strzegą poufności 

danych. 

5.4 

 

Alkomat SENTECH AL 7000 

Alkomat do pomiaru trzeźwości. Posiada 
precyzyjny zasięg pomiarowy w skali od 0.00 

do 4.00 promili, wyniki podawane z 
dokładnością do setnych części. Obudowa 
wykonana z lekkiej stali gwarantuje dużą 

wytrzymałość, podkreślając przy tym 
nowoczesny wygląd. 

 



6.1 

 

Notebook LENOVO IdeaPad G505S 

Laptop Lenovo G505s z ekranem 15,6-
calowym to idealny w klasie podstawowej 

laptop wyposażony w solidne funkcje 
multimedialne, takie jak głośniki stereo, obraz 

HD i podzespoły AMD. 

6.2 

 

Tablet APPLE iPad z wyświetlaczem 
Retina Wi-Fi 32 GB Biały 

Tablet o grubości 0,94 cm z ekranem 
dotykowym Multi-Touch o przekątnej 9,7 cala i 

rozdzielczości 2048x1536 pikseli, z 
podświetleniem LED. Posiada procesor Apple 

A6X taktowany zegarem 1.4 GHz. 
Zintegrowana pamięć o pojemności 32 GB. 

Dodatkowo posiada m.in. żyroskop trójosiowy 
oraz przyspieszeniomierz. Zainstalowany 

system operacyjny to Apple iOS. 

6.3 

 

Konsola MICROSOFT Xbox 360 250 
GB 

Konsola multimedialna wyposażona w dysk 
twardy 250 GB. Zintegrowana karta 

bezprzewodowa WiFi 802.11n oraz karta 
sieciowa do podłączenia z Internetem oraz 

siecią lokalną LAN. Konsola posiada 
dodatkowy przycisk on/off. Dodatkowo została 

wyposażona w duży wiatrak, dzięki czemu 
pracuje ciszej od poprzedniczek. 

 

6.3 

 

Kamera JVC GZ-E305SEU 

Kamera Full HD na kartę pamięci z 2.5 
Megapikselową matrycą CMOS z tylnym 

podświetleniem umożliwia nagrywanie jasnych 
i wyraźnych obrazów nawet w trudnych 
warunkach oświetleniowych. 3-calowy, 

bezramkowy ekran dotykowy, potężny 40x 
zoom optyczny, zaawansowany stabilizator 
obrazu, inteligentny tryb AUTO oraz funkcja 

Best Play. 

 



6.4 

 

Urządzenie wielofunkcyjne HP 
LaserJet Pro M127fw 

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne łączące 
drukarkę monochromatyczną, kopiarkę, skaner 

i faks. Wyposażone w podajniki na 150 i 35 
arkuszy, interfejs USB, wbudowaną kartę 
sieciową Ethernet 10/100 i moduł Wi-Fi 

802.11b/g/n. Obsługuje technologie HP ePrint i 
AirPrint. 

6.4 

 

Robot BOSCH MUM54420 

Robot kuchenny sterowany elektronicznie, o 
mocy 900 W, pojemności malaksera 3.9 l, z 7-

stopniową regulacją prędkości, mikserem 
kielichowym oraz z 3 tarczami tnącymi. 

7.1 

 

Kino domowe ONKYO HTE 525 
Trend 800 MKII Czarny/Czarny TX-

NR525 + HTS-800 MKII 
Czarny/Czarny 

Zestaw składa się z amplitunera TX-NR525 
oraz zestawu głośników marki M-audio HTS-

800 MKII. Amplituner wyposażony w dekodery 
dźwięku Dolby TrueHD i DTS HD Master 

Audio. Oprócz tego posiada również 
technologię H.C.P.S., WRAT, RIHD i Pure 

Audio. 
 

7.2 

 

Telewizor SAMSUNG UE48H8000 

48-calowy telewizor z zakrzywionym 
ekranem o rozdzielczości Full HD 

1920x1080 pikseli. Telewizor Smart TV z 
podświetleniem LED oraz technologią 3D. 

Wyposażony w Digital Noise Filter, Wi-fi Direct, 
Clear Motion Rate 1000 Hz i czterordzeniowy 

procesor. Telewizor Samsung Smart TV 
pozwala korzystać z szerokiej gamy aplikacji, 

oglądać wideoklipy i programy telewizyjne oraz 
przeglądać serwisy społecznościowe dzięki 

Smart Hub. Możliwość kontrolowania 
telewizora za pomocą poleceń głosowych. 



7.3 

 

Smartfon APPLE iPhone 5s (16GB) 
Srebrny 

Smartfon oferujący 4-calowy ekran Retina o 
rozdzielczości 1136x640, 64-bitowy procesor 
Apple A7 z koprocesorem M7 i ultraszybką 

technologię łączności bezprzewodowej LTE. 
iPhone 5s działa pod kontrolą iOS 7, który 

oferuje wiele nowych funkcji. Wyposażony jest 
w aparat fotograficzny z matrycą 8 Mpix, 

moduł GPS oraz 16 GB pamięci wewnętrznej. 

7.3 

 

Ekspres KRUPS EA8442 

Ekspres wysokociśnieniowy o mocy 1450 W, 

pojemności 1.7 l, sterowany elektronicznie, z 

wyświetlaczem dotykowym, regulacją ilości i mocy 

kawy oraz z młynkiem żarnowym. 

 

7.4 

 

Aparat CANON 700D (18-55 IS STM) 

Odkryj świat cyfrowych lustrzanek i uwolnij 
swoją kreatywność. Twórz doskonałe zdjęcia i 

filmy dzięki matrycy 18 MP i łatwemu w 
obsłudze, odchylanemu ekranowi dotykowemu 

Clear View LCD II.  
 

7.4 

 

Ultrabook ACER Aspire P3-171-
3322Y2G06as 

Ultrabook z odpinanym ekranem o przekątnej 
11.6'', rozdzielczością 1366 x 768 z 

podświetleniem LED. Procesor to Intel Core i3-
3229Y o częstotliwości 1.4 GHz, pamięć RAM 

DDR3 o wielkości 2 GB oraz dysk SSD o 
pojemności 60 GB. Posiada układ graficzny 

Intel HD Graphics 4000. Zainstalowany system 
Windows 8 64-bit. 

 


