7631.10 | Music Light s. 165

Din virksomhed skal ses og høres!

!deas2017 er et katalog fyldt med de seneste trends og hele
130 nye produkter. Det betyder endnu flere valgmuligheder til dine
reklamekampagner og markedsføring.
Nye muligheder for din virksomhed!
Efterspørgelsen efter smartphone- og tablet-relaterede produkter
er større end nogensinde. Se de mange muligheder for at øge
opmærksomheden omkring dit brand på en ny og original måde.
Personaliserede produkter er det sidste nye!
Produkter med eget design i fuldfarvetryk har høj efterspørgsel.
Desuden stiger behovet om gaver med lasergravering og produkter
med individuelle navne.
Kvalitetsgaranti
Vores produkter er af høj kvalitet. Alle produkterne er testet og
certificeret i henhold til europæiske standarder. Dette sikrer god
kvalitet på alle produkter.
Tag et kig på Ideas 2017 og opdag et sortiment, der passer til alle
markedføringsaktiviteter og enhver målgruppe.

100% EU-certificeret!
Produkter med god samvittighed...

Vi tænker altid på produktsikkerhed
Vi gør alt vi kan for at garantere sikkerheden på vores produkter.
Det er trods alt brugernes sikkerhed, som det drejer sig om. Udover
sikkerhed testes vores produkter på kvalitet og funktionalitet.
Love og regler
Disse tests udføres af certificerede testcentre for at sikre, at vores
produkter lever op til love og regler vedrørende produktsikkerhed.
Vi anmoder også vores leverandører om at levere erklæringer,
der bekræfter, at produkterne overholder vores krav til
produktspecifikationer samt gældende love og regler.
Europæisk certificering - en kontinuerlig proces
Vi holder os konstant opdateret på ændringer i gældende lovgivning
for at kunne garantere sikkerheden på vores produkter.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker
certifikater på vores produkter.

ISO
9001
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PowerCharger:
Løb aldrig tør for strøm!
Har din smartphone eller tablet en
gang i mellem brug for ekstra strøm,
mens der ikke er en stikkontakt
i nærheden? Med et eksternt
batteri i lommen løber du aldrig tør.
Uundværlig på rejser, festivaler eller
længere ture. Kan også bruges til at
oplade dit digitalkamera, GPS eller
e-boglæser.
Vores PowerChargers møder de
europæiske retningslinjer og bliver
leveret med et USB/Micro-USB
ladekabel, et A-kvalitet lithiumbatteri
og brugsanvisning på flere sprog.

Hvilken
kapacitet har
du behov for?

1281.10 USB ladekabel
med 3 forskellige
tilslutninger til iPhone
4/5/6/7 og Micro
USB. Ikke egnet til
dataoverførsel. DKK 9,-

1000 mAh

2000 mAh

2600 mAh

Hvad er mAh?
Batterikapacitet

• mAh står for miliampere timer
4000 mAh

Tablets
4.000 - 11.500 mAh

• jo højere mAh desto mere
strøm kan enheden opbevare

6000 mAh

Smartphones
1.000 - 3.500 mAh

• det er en måde at måle
batteriers kapacitet

8000 mAh

Smartphone- & Tablettilbehør

.01

1240.04 Transparent gaveæske DKK 9,-

4613 | PowerCharger 2000
Oplader i aluminium med indbygget lithiumbatteri (2000 mAh).
Opladeren kan oplades via USB med et USB-kabel. Den bærbare
oplader passer til de fleste mobile enheder (inkl. smartphones,
musikafspillere og tablets). Inkl. brugsanvisning. Mål Ø 2,2 x 9,4 cm.
Pakket stykvis i æske. 86 g.
DKK 45,.30

.60

L3 - H4 - 0 - 65 x 10 mm

.98

.01

1241.04 Transparent gaveæske DKK 9,-

4325 | PowerCharger 2600
Kompakt nødoplader i aluminium med blinkende batteriindikator og
indbygget lithiumbatteri (2600mAh/3.7V). Input: 5V 500mA.
Output: 5V 1000mA. PowerChargeren kan oplades med kabel via
USB. Til opladning af din smartphone, tablet, digitalkamera, GPS eller
musikafspiller. Inkl. vejledning. Mål 9,5 x 2 x 2 cm. Pakket stykvis i æske.
85 g.
DKK 49,L3 - H4 - 0 - 60 x 14 mm

.30

.60

.71

.80

.98
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.42

.40
.46

4919 | PowerCharger 2000 Wood

5623.98 | PowerCharger 2400

Kompakt nødoplader i smart trækabinet. Vælg mellem: Valnød
(mørk), kirsebær (rødbrun) og ahorn (lysebrun). Med indbygget
lithiumbatteri (2000mAh/3.7 V). Input: 5V 500 mA. Output: 5V 1000 mA.
PowerChargeren kan oplades med kabel via USB. Til opladning af din
smartphone, tablet, digitalkamera, GPS eller musikafspiller.
Inkl. vejledning. Mål 10,2 x 2,4 x 2,4 cm. Pakket stykvis i æske. 105 g.

Meget tynd og let nødoplader i et praktisk kreditkortformat med
5s-adapter. Indbygget polymer lithiumbatteri (2400mAH / 3.7V). Input:
5V-500mA. Output: 5V-1000mA. Opladeren kan oplades via USB med
et USB-kabel. Den bærbare oplader passer til de fleste mobile enheder
(inkl. smartphones of musikafspillere). Inkl. brugsanvisning.
Mål 10 x 6,2 x 0,8 cm. Pakket stykvis i æske. 70 g.

DKK 59,-

DKK 62,-

CL2 - H4 - 0 - 70 x 12 mm

P4 - H4 - 4 - 55 x 30 mm
D4 - H4 - 4 - 91 x 53 mm
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7602 | PowerSound 3500
Praktisk oplader med 2 funktioner: Nødoplader med indbygget
lithiumbatteri (3500mAh/3.7V). Opladeren kan oplades via USB med
et USB-kabel. Til opladning af de fleste mobile enheder. Input: 5V-1A.
Output: 5V-1A. Kompakt højtaler med stor lyd. Kompatibel med de mest
populære smartphones. Inklusiv USB/lydkabel med standard 3,5 mm stik
og micro USB-stik. Brugsanvisning medfølger. Mål Ø 3 x 14,1 cm.
Pakket stykvis i æske. 200 g.

.01

DKK 129,L3 - H5 - 0 - 55 x 9 mm

.98
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.10

.31

.98

4508.10 | TravelCharge Set

4902 | PowerCharger 4000

Omfattende og luksuriøst rejsesæt bestående af: PowerCharger
(1800 mAh - Output 0.5-1A) • USB CarCharger • 3-i-1 opladekabel
til iPhone 4(s)/5(s)/6(s)/7(s) og micro-USB. Ideelt standardudstyr til strøm
undervejs. Mål 14 x 17,5 x 3,5 cm. Pakket stykvis i gaveæske med
magnetisk lukning. 257 g.

Trendy oplader i plastik med metallic look, blinkende batteriindikator,
lommelygte og integreret lithiumbatteri (4000mAh/3.7V). Input: 5V-1A.
Output: 5V-1A. Opladeren kan oplades via USB med et USB-kabel.
Den bærbare oplader passer til de fleste enheder (inkl. smartphones og
musikafspillere). Inkl. brugsanvisning. Mål 9,5 x 4,5 x 2,3 cm.
Pakket stykvis i gaveæske med magnetisk lukning. 248 g.

DKK 85,P4 - H8 - 2 - 80 x 15 mm
D5 - H8 - 4 - 85 x 15 mm

DKK 99,P4 - H5 - 4 - 30 x 35 mm
D5 - H5 - 4 - 25 x 35 mm
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.60

.50

.98

.70

.20

.10

.30

4545 | PowerCharger 4000 Plus
Kraftfuld nødoplader med lysende batteriindikator, lygtefunktion og
2 indbyggede lithiumbatterier (4000mAh/3.7V). Input 5V-1A. Output
5V-2.1A. Mål 10 x 4,5 x 2,6 cm. Pakket stykvis i æske. 135 g.
DKK 85,P4 - H5 - 2 - 60 x 25 mm
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6809 | PowerCharger 4600
.31

Ultratynd nødoplader formet som en
smartphone med lysende batteriindikator
og indbygget polymer lithiumbatteri
(4600mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: 5V-1A.
Opladeren kan oplades via USB med et
USB-kabel. Den bærbare oplader passer til
de fleste mobile enheder (inkl. smartphones,
musikafspillere og tablets). Inkl. brugsanvisning.
Mål 12,5 x 7 x 0,8 cm. Pakket stykvis i æske.
155 g.
DKK 119,P4 - H5 - 2 - 80 x 40 mm
D5 - H5 - 4 - 90 x 60 mm
.10

5303.10 | PowerCharger 5200
Kraftig oplader i plastik til nødstilfælde med
blinkende batteriindikator og integreret
lithiumbatteri (5200mAh/3.7V). Input: 5V-1A.
Output: 5V-1A. Opladeren kan oplades via
USB med et USB-kabel. Den bærbare oplader
passer til de fleste mobile enheder (inkl.
smartphones, musikafspillere og tablets). Inkl.
brugsanvisning. Mål 9 x 4,7 x 2,2 cm. Pakket
stykvis i gaveæske med magnetisk lukning.
260 g.
DKK 109,P4 - H5 - 4 - 55 x 40 mm
D5 - H5 - 4 - 84 x 40 mm

.60

.71
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6422 | PowerCharger 6600

.01

Meget kraftig oplader til nødstilfælde med
blinkende batteriindikator, lommelygte, 2
output-tilslutninger til simultan opladning af
flere mobilenheder og integreret lithiumbatteri
(6600mAh/3.7V). Input: 5V-1A. Output: Port 1:
5V-1A. Port 2: 5V-1A. Opladeren kan oplades via
USB med et USB-kabel. Den bærbare oplader
passer til de fleste mobile enheder (inkl.
smartphones, musikafspillere og tablets). Inkl.
brugsanvisning. Mål 9,7 x 6,4 x 2,3 cm. Pakket
stykvis i gaveæske med magnetisk lukning.
320 g.

.10

.98

DKK 129,P4 - H5 - 4 - 45 x 40 mm
D5 - H5 - 4 - 40 x 40 mm

8323 | PowerCharger 8000
Smart nødoplader med stor opladekapacitet,
lysende batteriindikator, stand til tablets og
andre enheder, 2 udgange til opladning af flere
enheder og indbygget lithiumbatteri (8000
mAh / 3.7V). Indgang 5V 1.5A. Udgang: Port
1: 5V 2A. Port 2: 5V 1A. PowerChargeren kan
oplades med kabel via USB. Til opladning af
din smartphone, tablet, digitalkamera, GPS eller
musikafspiller. Ideel til opladning af tablets.
Inkl. brugsanvisning. Mål 13,9 x 6,75 x 2,15 cm.
Pakket stykvis i æske. 328 g.
DKK 215,D5 - H5 - 4 - 55 x 25 mm

.10

.30
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7810.01 | Solar PowerCharger
Praktisk oplader i aluminium med
strømindikator, solcellepanel og lithiumbatteri
(1000 mAh) til opladning af en mobil enhed.
Oplades både af solen og elnettet. Inkl.
USB-kabel håndledsrem og brugsanvisning.
Mål 9,5 x 4,4 x 1,1 cm. Pakket stykvis i æske.
127 g.
DKK 135,P4 - H5 - 4 - 60 x 25 mm
D5 - H5 - 4 - 60 x 30 mm

8501.01 | Solar PowerCharger HD
Kraftfuld, højkapacitetsoplader i aluminium med
strømindikator, solcellepanel og lithiumbatteri
(3000 mAh) til opladning af mobile enheder.
Oplades både af solen og elnettet (USB-port).
To USB-udgange til simultan opladning af de
mest populære enheder (inkl. smartphones
og musikafspillere). Inkl. USB-kabel og
brugsanvisning. Mål 11,8 x 6,2 x 1,3 cm. Pakket
stykvis i æske. 180 g.
DKK 225,L3 - H5 - 0 - 70 x 50 mm
D5 - H5 - 4 - 60 x 30 mm
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.10
.30

.60

.70

.98

3851 | Dual USB CarCharger
Opladerstik til 12-24V udgang i bilen. Med 2 USB-udgange til opladning
af de fleste mobiltelefoner (1A udgang) og tablets (2.1A udgang).
Mål Ø 2,5 x 5,8 cm. 15 g.
DKK 19,P3 - H3 - 4 - 18 x 8 mm

.30

.98

.30
.10

.60

.70

.98

.10

3651 | USB CarCharger

3951 | Twist USB CarCharger

Oplader til 12-24V udgang i bilen. Med USB-udgang (1A udgang)
til opladning af de fleste mobiltelefoner og MP3/4-afspillere.
Mål Ø 2,3 x 5,5 cm. 14 g.

Oplader til 12-24V udgang i bilen. Med USB-udgang (1A udgang)
til opladning af de fleste mobiltelefoner og musikafspillere.
Med nøglering. Mål 6,6 x 2,0 x 1,5 cm. 19 g.

DKK 7,75

DKK 17,-

P3 - H3 - 4 - 18 x 8 mm

P3 - H3 - 4 - 35 x 15 mm
D3 - H3 - 4 - 35 x 15 mm
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4273.98 | BackSeat Buddy
Universel tabletholder i 600 D polyester. Passer til tablets på 7-10
tommer. Med opbevaringslommer til diverse tilbehør. Nem at montere
bag på et bilsæde. Mål 28 x 22 x 3 cm. 350 g.
DKK 59,S5 - H4 - 1 - 100 x 50 mm

Smartphone- & Tablettilbehør

3850.98 | Smart Holder
Universel telefonholder til bilen med sugekop og lås. Justeres nemt
til den rette position, så telefonen kan betjenes. Passer til de fleste
telefoner på med en maksimal højde på 8 cm. Mål Ø 7 x 16 cm. 100 g.
DKK 29,P3 - H4 - 4 - 30 x 40 mm
D3 - H4 - 5 - 40 x 50 mm

4243 | StickyPad
Fleksibel og skridsikker måtte til
instrumentbrættet. Mål 14,5 x 9 x 0,3 cm. 38 g.
DKK 13,P3 - H4 - 2 - 60 x 25 mm

.30

.60

.92

.98
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.70

3076 | Foldable VR Glasses
Virtual reality briller lavet af hård plast og fleksibel silikone. Nemme at
folde. Med sikker holder til smartphone. Nemme at anvende: download
apps fra Play Store (Android), App Store (iOS) eller søg på YouTube efter
360 graders videoer eller virtual reality. Sæt telefonen i brillen og se
øjeblikkeligt videoerne i virtual reality. Inklusive brugsanvisning.
Mål 14 x 7,5 x 3,7 cm. Pakket stykvis i æske. 125 g.
DKK 25,P3 - H3 - 1 - 25 x 10 mm

.30

.60

.90
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7631.10 | Music Light
Energibesparende 5 watt LED-pære med indbygget trådløs højtaler.
Skru pæren i en fatning (E27) og stream musik fra en hvilken som helst
Bluetooth-enhed. Kan indstilles til mange forskellige farver. Skab den
rette atmosfære med denne unikke kombination af lys og lyd. Input:
AC85-265V. Output: 5W LED - 3 W højtaler. Inklusive fjernbetjening
med batteri og brugsanvisning. Mål 12,5 x 12,5 x 18 cm.
Pakket stykvis i æske. 250 g.
DKK 229,P3 - H4 - 5 - 30 x 20 mm
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.10

.98

4121 | CompactSound
Kompakte og sammenfoldelige hovedtelefoner med kabel (110 cm) i
matchende farve, 3,5 mm stereostik for tilkobling til bærbare enheder,
justerbart hovedbånd og komfortable ørepuder. Nemme at opbevare og
transportere. Mål 17 x 17 x 5 cm. Pakket stykvis i æske. 110 g.
DKK 54,P4 - H6 - 4 - 20 x 40 mm

.10

.10

.50

.60

.70

.98

.60

.30

.30

.98

3777 | In-EarPhone

2629 | EarBox

Nyd den gode lyd med disse høretelefoner, som har ørepuder i
silikone. Kabel (ca. 95 cm) standard 3,5 mm stik. Leveres i en praktisk
opbevaringsæske. Mål 7 x 7 x 1,9 cm. 27 g.

Høretelefoner med komfortable ørepuder i silikone. Kommer i et
praktisk opbevaringsetui. Kabel (ca. 120 cm) standard 3,5 mm stik.
Pakket stykvis i æske. Mål Ø 5,8 x 2,1 cm. 21 g.

DKK 11,-

DKK 7,75

P3 - H2 - 4 - 35 x 20 mm
D4 - H2 - 4 - 65 x 65 mm

P2 - H1 - 4 - Ø 40 mm
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.10
.98

4125 | Bluetooth Headset
Trådløst og sammenfoldeligt Bluetooth-headset med fremragende lyd. Justerbart
hovedbånd, bløde og komfortable ørepuder, indbygget kortlæser, jackstik og
fjernbetjening på ørekop. Den trådløse forbindelse giver større frihed sammen med
din computer, smartphone eller tablet. Inklusiv separat kabel med et standard 3,5
mm stereostik, USB kabel, lithiumbatteri og brugsanvisning. Mål 16,5 x 14,6 x 8,8
cm. Pakket stykvis i æske. 270 g.
DKK 179,P6 - H6 - 5 - Ø 35 mm
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4715 | BoomBox Mini
Lille Bluetooth-højtaler med fremragende lyd. Passer til de fleste
smartphones og tablets. Strøm 3 watt. Inklusiv USB/lydkabel (35 cm)
med standard 3,5 mm stik, genopladeligt batteri og brugsanvisning.
Mål Ø 4,3 x 5,4 cm.
Pakket stykvis i æske. 70 g.

.98

DKK 89,P4 - H5 - 4 - 20 x 20 mm

.10

.71

4221 | Sound Cube Mini
Genopladelig og trådløs Bluetooth mini-højtaler med fremragende lyd.
2 W strøm. Passer til smartphones og tablets. Inkluderer USB-/lydkabel
(35 cm) og standard 3,5 mm stik i matchende farve. Mål 2,68 x 2,68 x
2,85 cm.Pakket stykvis i æske. 25 g.

.98

DKK 69,-

.10

P4 - H4 - 5 - 25 x 14 mm

.31
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.10

.01

.30

.32

.60

.70

.98

.50

5920 | BoomBox
Genopladelig og trådløs mini-højtaler (Bluetooth version 3.0) i
metalhylster med fremragende lyd. Frekvens: 200Hz-20KHz.
Let at anvende og egnet til de fleste mobile enheder og tablets.
En god musikoplevelse! Også egnet til SD-kort. Inkl. USB/Audio-kabel
(ca. 51 cm længde) med et 3,5 mm standard stik, genopladeligt batteri
og brugsanvisning. Mål Ø 6 x 4,9 cm. Pakket stykvis i æske. 255 g.
DKK 119,P5 - H5 - 5 - 30 x 12 mm
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5620.98 | TwistSpeaker
Kompakt og genopladelig mini-højtaler. Med et 3,5 mm standard stik,
USB-tilslutning og 70 cm (optrækkeligt) kabel kan højtaleren tilsluttes til
næsten alle enheder. Med 360 graders lyddistribution og kraftfuld lyd.
Frekvens: 200Hz-20KHz. Inkl. genopladeligt lithiumbatteri.
Mål Ø 5,2 x 3,7 cm. Pakket stykvis i æske. 98 g.
DKK 63,P4 - H5 - 2 - 25 x 5 mm

.10

.30

.98

6733 | Shower Speaker
Vandtæt Bluetooth-højtaler med indbygget mikrofon og god lydkvalitet.
Forbind denne højtaler til din smartphone eller tablet og foretag
opkald fra badekarret eller syng med i badet. Fastgøres nemt med
sugekoppen. Inklusiv lithiumbatteri, USB/lydkabel og brugsanvisning.
Mål Ø 8,3 x 5,4 cm. Pakket stykvis i æske. 125 g.
DKK 99,P4 - H5 - 1 - 20 x 6 mm

Smartphone- & Tablettilbehør
7645.98 | Bluetooth Keyboard Case
7/8 tommer
Universelt tastaturcover i læder-look. Passer til
tablets på 7-8 tommer. Med aftageligt og trådløst
QWERTY-tastatur til tablets med Bluetooth. Tastaturet
har hårde taster, som giver en god fornemmelse,
og fjernes nemt takket være den magnetiske
fastgørelse. Klik tastaturet på og så har du en fuldt
fungerende arbejdsstation på ingen tid. Standbytid:
30 dage. Batteritid ved effektiv brug: 30 timer.
Inklusiv polymer lithiumbatteri (200mAh),
USB-ladekabel og brugsanvisning.
Mål 21,5 x 14,2 x 3 cm. Pakket stykvis i æske. 337 g.
DKK 249,P4 - H5 - 1 - 80 x 30 mm

2926.98 | Selfie Stick Mini
Kompakt og praktisk selfie stick. Tag billeder af dig selv eller grupper.
Med 51 cm teleskopfunktion, gummigreb med udløser, sikker
holder, aftagelig connector til smartphones, standard 3,5 mm stik og
håndledsrem. Plug & Play. Foldes til kun 14,5 cm. Pakkes stykvis i
æske. Passer til fleste telefoner (maks. 8 cm høje). Mål 14,5 x 5 cm. 107 g.
DKK 25,P3 - H4 - 4 - 30 x 40 mm
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3526.98 | Selfie Stick
Selfiestang til at tage billeder af dig selv eller grupper. Med 1 meter teleskopfunktion og
gummigreb med udløser. Sikker 360° holder med aftagelig connector til smartphones
(maks. 8 cm bred), standard 3,5 mm stik og håndledsrem. Plug & Play. Let og kompakt
(foldes til kun 24 cm), som gør den nem at medbringe. Passer til kameraer med
tripod-gevind og de fleste telefoner. Mål 31 x 5,5 x 3 cm. 160 g.
DKK 35,P3 - H4 - 4 - 30 x 40 mm
D3 - H4 - 4 - 40 x 50 mm
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.50

.60

.63

.71

.98

2913 | WaterProof
Vandtæt cover i holdbar plast med tredelt, ekstra sikker kliklukning,
velcrolukning og nøglesnor. Du kan benytte din enhed mens den er i
coveret. Beskytter elektronik og vigtige dokumenter mod vand og sne.
Mål 19,5 x 10 x 1,3 cm. 38 g.
DKK 12,P3 - H3 - 4 - 55 x 40 mm

.30

.50

.60

.71

.98

.63

3167 | Waterproof XL
Vandtæt etui af stærk PVC til opbevaring af tablets op til
10 tommer. Ekstra sikker tryklukning med velcro og rem.
Beskytter elektronik og vigtige dokumenter mod vand og sne.
Mål 28,5 x 21 x 2 cm. 85 g.
DKK 27,P3 - H3 - 1 - 100 x 40 mm

.30
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.10

.30

.60

.30

.71

2850 | FlipTouch

2404 | TabletPouch

Multifunktionel nøglering med roterende top/pegepind i gummi til
anvendelse på enheder med touchskærme. Med klart, hvidt LED-lys.
Inkl. batterier. Mål 7,3 x 2,3 x 1,4 cm. 17 g.

Robust tabletetui i blødt skum med sølvgrå detaljer.
Beskytter mod ridser, stød og snavs. Passer til tablets op til
10 tommer. Mål 26 x 20 x 2,5 cm. 42 g.

DKK 5,75

DKK 17,-

P2 - H3 - 4 - 40 x 17 mm
D3 - H3 - 4 - 50 x 16 mm

S3 - H3 - 1 - 100 x 25 mm

.60

.90

.10

2531 | FiberClean

2532.10 | BrilliantFiber

Praktisk pudseklud af microfiber (18 x 15 cm) i et kompakt, transparent
plastetui. Der trykkes på etuiet. Mål 10,5 x 6,5 x 0,4 cm. 9 g.

Praktisk pudseklud af microfiber. Inkl. komplet fuldfarvet tryk på 1 side,
der giver en flot finish. Mål 15 x 18 cm. Pakket stykvis i cellofan. 11 g.

DKK 5,50

pris ved forespørgsel

P1 - H1 - 1 - 60 x 30 mm

D0 - H0 - 4 - 150 x 180 mm
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.30

3460 | TouchGlove
Strikket touchhandske med ledende
materiale i fingerspidserne. Gør, at man kan
anvende sin smartphone eller tablet
uden at tage handsken af. Onesize.
Mål 22,5 x 11 x 1,5 cm. 35 g.

.60

DKK 14,P6 - H7 - 1 - 40 x 15 mm

.98

.90

.33
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.50
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3769 | SportsCompanion

3486.98 | RunningMate

Sportsarmbånd i fleksibelt materiale. Fastgøres og justeres hurtigt med
velcrolukningen. Størrelse på åbningen bagpå er 7 cm bred.
Vinduets størrelse er 6,2 x 13 cm. Mål udfoldet 15,8 x 45 x 0,3 cm. 35 g.

Justerbart sportsarmbånd af holdbart EVA-plast med velcrolukning og
transparent vidue. Størrelse på åbningen bagpå er 6 cm bred. Vinduets
størrelse er 5,7 x 10,5 cm. Mål udfoldet 14 x 45 x 0,4 cm. 23 g.

DKK 40,-

DKK 23,-

P5 - H3 - 1 - 50 x 40 mm

P5 - H3 - 1 - 40 x 40 mm
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