
„SHELL TRUCKERS“ 
DOVANŲ KATALOGAS
Tik su „AIR MILES“ taškais!

Littouwen - Lietuviškai
2016-1



Užsakymo sąlygos
Ši skrajutė skirta užsieniečiams vilkikų vairuotojams, 
kaupiantiems „Air Miles“ taškus. Programos dalyviai gali 
sukauptus „Air Miles“ taškus iškeisti į dovaną degalinėje. 
Degalinės darbuotojas užpildys specialią užsakymo formą 
ir elektroniniu paštu arba faksu išsiųs ją „Boost Loyalty“. 
Elektroninis paštas  klantenservice@shelltruckers.nl 
Telefonas: 0031-114-381584
Faksas: 0031-114-381799
Užsakymai priimami tik tada, jai programos dalyvis yra 
sukaupęs pakankamai „Air Miles“ taškų. Primokėti nega-
lima.

Pristatymas
Užsakytos dovanos pristatomos į Jūsų degalinę. Jeigu 
užsakymas pateiktas iki pirmadienio
12.00 val., dovaną gausite dar tą pačią savaitę. Pristatyti 
dovanos programos dalyviui į namus negalime.

Pristatymo išlaidos
Pristatymo išlaidos yra įskaičiuotos į „Air Miles“ taškus. Jokių 
papildomų pristatymo išlaidų padengti nereikia.

Grąžinimas
Jeigu programos dalyvis nepatenkintas gauta dovana, 
degalinė gali ją grąžinti per 14 dienų nuo gavimo. Dėl 
grąžinimo degalinė turi susisiekti su mūsų „Shell Truckers“ 
klientų aptarnavimo skyriumi. „Shell Truckers“ klientų aptar-
navimo skyrius 0031-114-381584

Klientų aptarnavimas
Jeigu degalinė turi klausimų dėl užsakymo, pristatymo arba 
garantijos, prašome susisiekti su mūsų
„Shell Truckers“ klientų aptarnavimo skyriumi. Skundas turi 
būti pateiktas per 14 dienų. „Shell Truckers“ klientų aptarna-
vimo skyrius 0031-114-381584

Pakeitimai
Visi šioje skrajutėje nurodyti pasiūlymai galioja tol, kol 
sandėlyje yra atsargų. Mes neatsakome už spausdinimo ir 
maketavimo klaidas, pavaizduotų prekių, aprašymų, sąlygų 
ir kainų pasikeitimus. Leidėjas ir autoriai neprisiima jokios 
su tuo susijusios atsakomybės.
 
Bendrosios sąlygos
Visiems užsakymams ir pristatymams taikomos mūsų 
bendrosios sąlygos.

Naujiena

2 Maisto ruošimas ir serviravimas

Kontaktinėkepsninė„PRINCESS“

Praktiška kontaktinė kepsninė yra skirta mėsai, žuviai, 
daržovėms, sumuštiniams ir pan. kepti. Kepimo 
plokštės padengtos neprikepančia danga, todėl nereikia 
naudoti nei aliejaus, nei sviesto. Viršutinio dangčio 
plokštė yra paslanki, todėl visiškai priglunda prie 
maisto. Galia: 2000 W.

Trintuvas RUSSELL HOBBS Blender 2 go

Negalima sakyti, kad virtuvėje viskas yra, jeigu joje 
nėra trintuvo. Šis trintuvas „Russell Hobbs“ yra tobulas 
pagalbininkas virtuvėje – padeda iš įvairių sudėtinių dalių 
sutrinti gardžiausias sriubas ir padažus. Nerūdijančiojo 
plieno ašmenys. 2 greičio padėtys. Nuimamas dangtis. 
Apsauginis užraktas. Laido laikymo vieta. Neslystančios 
kojelės. Galia: 500 W. Tūris: 1,5 l. Spalva: balta.

Užsakymo numeris 100742 Užsakymo numeris 103147

4.498 „Air Miles“ taškai 5.498 „Air Miles“ taškai
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3Maisto ruošimas ir serviravimas

Mikrobangų krosnelė su kepsnine 
„SEVERIN“

Neturite laiko? Maistą pasišildykite greitai. Šioje 
mikrobangų krosnelėje taip pat yra kepsninė. 6 skirtingos 
mikrobangų krosnelės galingumo padėtys ir atitirpinimo 
funkcija. 30 min. laikmatis su garso signalu. Išimama 
sukamoji lėkštė. Tūris: apie 8 l. Galia: 700 W. Matmenys: 
sukamosios lėkštės skersmuo – apie 24,5 cm, aukštis – 
17,5 cm.

Duonos skrudintuvas „RUSSELL HOBBS“

Tegul jus pažadina gardus skrudintos duonos kvapas. Taip 
pat galima skrudinti džiūvėsėlius, riestainius ir storesnes 
duonos riekes. Greito skrudinimo technologija. Skrudinimo 
metu šviečia mėlyna šviesa. Funkcijos: atitirpinimas, skru-
dinimo sustabdymas ir pašildymas. Skirtingi paskrudinimo 
lygiai. Išimamas trupinių stalčiukas ir šildymo grotelės. 
Medžiaga: matinis nerūdijantysis plienas. Galia: 1200 W.

Kavavirė „RUSSELL HOBBS“

Skaniausią puodelį kavos išsivirkite pats. Naujoviška 
purškimo sistema užtikrina geresnę temperatūrą 
ir kavos pritraukimą. Veikia 50 % esant optimaliai 
temperatūrai. 1,25 l talpos stiklinis indas (10 didelių 
puodelių). Verdant ir šildant kavą šviečia mėlynas 
žiedas. Išimamas filtro laikiklis. Automatinio išsivalymo 
funkcija. Vandens lygio indikatorius. Programuojamas 
24 valandų laikmatis.

Virdulys „RUSSELL HOBBS“

Technologija „Quiet Boil“: 75 % tylesnis. Greito virimo 
zona su 1 / 2 / 3 puodelių žymomis. Lengvai atidaromas 
dangtis. Aiškiai matomas vandens lygis. Verdant van-
deniui šviečia mėlyna šviesa. 360° pasukamas padas 
su laido laikymo vieta. Uždengtas kaitinimo elementas. 
Išimamas ir plaunamas filtras nuo kalkių. Galia: 2400 
W. Tūris: 1,7 l.

Užsakymo numeris 102187
Užsakymo numeris 101888

Užsakymo numeris 101889 Užsakymo numeris 103788

9.498 „Air Miles“ taškai

6.498 „Air Miles“ taškai

6.498 „Air Miles“ taškai

6.498 „Air Miles“ taškai
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Vyriškas rankinis laikrodis 
„BREIL Enclosure“

Su nuostabiu vyrišku rankiniu laikrodžiu „Breil“ galėsite 
plaukioti ir nardyti paviršiuje, nes jis nepraleidžia vandens. 
Chronografinis, rodo laiką ir datą. Kvarcinis laikrodis. 
Rodyklinis. Atsparumas vandeniui: 10 ATM. Laikrodžio 
korpusas ir apyrankė: sidabro spalvos, ciferblatas: juodas. 
Užspaudžiamas užsegimas. Medžiaga: korpusas: plienas, 
apyrankė: plienas, stikliukas: mineralinis stiklas. Korpuso 
skersmuo: 44 mm. Svoris: 472 g.

Vyriškas rankinis laikrodis 
„BREIL My gap“

Nuostabus vyriškas rankinis laikrodis su „Miyota“ kvar-
ciniu mechanizmu. Rodyklinis chronografinis laikrodis. 
Atsparumas vandeniui: 10 ATM (galima plaukioti ir nardyti 
paviršiuje). Laikrodžio apyrankė su išimamais nareliais, 
todėl ją lengvai prisitaikysite. Medžiaga: Laikrodžio kor-
pusas ir apyrankė: plienas, ciferblatas: mineralinis stiklas. 
Spalva: korpusas ir apyrankė: sidabro spalvos, ciferblatas: 
mėlynas. Korpuso skersmuo: 41 mm.

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

„iPad Air 2“ su 9,7 colio „Retina“ ekranu. 64 bitų A8X 
procesorius ir M8 judesio koprocesorius. Įrengta 8 
megapikselių kamera „iSight“. Vaizdo įrašymo funkcija. 
„FaceTime HD“ kamera. „Touch ID“ technologija. „Wi-
Fi“ ir „Bluetooth 4.0“ ryšys. 
Valdymo sistema: „iOS 8“. Su USB kabelio „Lightning“ 
adapteriu ir USB tinklo adapteriu. Atmintis: 16 GB.
Matmenys: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Svoris: 437 g.

Garsiakalbis „PURE ACOUSTICS“ su 
„Bluetooth“ garso ryšiu

„HipBox“ – tai unikalus nešiojamas garsiakalbis su „Blu-
etooth“ garso ryšiu, kuris leis jums klausytis mėgstamos 
muzikos bet kur ir bet kada. Universali 3,5 mm jungtis 
skirta planšetiniams ir nešiojamiesiems kompiuteriams, 
išmaniesiems telefonams. Belaidis garsiakalbis leis 
klausytis muzikos iki 4 valandų. „Bluetooth“ ryšio aprėptis 
– iki 8 m. Dažnis: 100 Hz–20 Khz. Galia: USB DC 5 V / 
100 mA. Pridedamas dėklas, garso kabelis ir USB kabelis, 
skirtas prietaisui įkrauti.

Užsakymo numeris 102208 Užsakymo numeris 102204

Užsakymo numeris 102089

Užsakymo numeris 101014

20.400 „Air Miles“ taškai

59.900 „Air Miles“ taškai

16.400 „Air Miles“ taškai

3.998 „Air Miles“ taškai

Laisvalaikis
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AMERICAN TOURISTER
Lagaminai „Bon Air“

Puikiai tinka savaitės išvykai. Itin modernus dizainas, 
nepaprastas lengvumas ir išskirtinis tvirtumas. Su 4 
ratukais, TSA spyna, traukimo rankena, viršutine rankena 
ir elastiniu pakavimo diržu abiejuose skyriuose. Ratukai 
sukasi 360º, nuspaudus mygtuką, traukimo rankeną 
galima užfiksuoti skirtingame aukštyje. Medžiaga: 100 % 
polipropileno. S: 55 x 40 x 20 cm. M: 66 x 46 x 25,5 cm. 
L: 75 x 54 x 29 cm.

Naujiena

Naujiena Naujiena

Išorinė baterija „XTORM“

Atsarginė baterija visada po ranka! Greitas įkrovimas, 
įkrauna 2 kartus greičiau, nei kraunama prijungus prie 
kištukinio lizdo. Su 2 USB jungtimis ir šviesos diodo 
indikatoriumi. 6000 mAh ličio polimerų baterija. Jungtys: 
išvestis: 2 x USB 5 V / 2,1 A, įvestis: USB 5 V / 2 A. 
Spalva: tamsiai pilka, laidas mėlynas.
Matmenys: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Svoris: 125 g.
Pridedamas dėklas, mikroUSB krovimo laidas.

Užsakymo numeris 101223

4.498 „Air Miles“ taškai

Rankinis dulkių siurblys „PHILIPS“

4 tvarios ir stiprios NiMh baterijos užtikrina dar 
galingesnį siurbimą. Lengvai pašalinsite net labiausiai 
priskretusius nešvarumus. Galima siurbti trupinius ir 
skysčius. Už lenktos rankenos patogu paimti. Pride-
damas šepetėlis, tarpų siurbimo antgalis ir plokščias 
antgalis. Baterijų galingumas: 4,8 V. Siurbimo galia (iki): 
9 W.

Kelioninis elektrinis šaldytuvas „CAMPINGAZ“

Šis termoelektrinis kelioninis šaldytuvas turi „One Handed“ 
sistemą, todėl jį nešti patogu. Puiki izoliacija, vėsinimas 
iki 16 °C žemiau aplinkos temperatūros. Laido laikymo 
vieta. Šaldytuve telpa 6 buteliai po 2 litrus, pastatyti tiesiai. 
Medžiaga: plastikas. Matmenys: 27 x 46 x 39 cm. Tūris: 
25 l. Spalva: mėlyna. Svoris: 2,5 kg.

Užsakymo numeris 102592 Užsakymo numeris 103707

5.998 „Air Miles“ taškai 7.498 „Air Miles“ taškai
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Užsakymo numeris 101789

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

4.998 Bodů „Air Miles“ taškai

Naujiena

Kuprinė „FERRARI“

Kuprinė turi 4 skyrius. Didžiausias skyrius turi specialią 
kišenę nešiojamajam kompiuteriui. 
Sagtys kuprinės šonuose ir užtrauktukai su „Ferrari“ 
logotipu. Medžiaga: 90 % nailono, 10 % PU.
Matmenys: 31,5 x 18 x 48 cm.

Flisinis džemperis „FERRARI“

Klasikinio modelio flisinis džemperis su įleistomis 
kišenėmis, užsegamas užtrauktuku. Medžiaga: 
interlokinio mezgimo flisas. Stačia apykaklė.

Skėtis „FERRARI“

Kompaktiškas skėtis su „Ferrari“ logotipu vienoje 
pusėje ir „Scuderia Ferrari“ užrašu kitoje, kuris išryškėja 
tik skėčiui sušlapus. Medžiaga: 100 % poliesterio. 
Spalva: juoda. Matmenys: aukštis – 53 cm, skersmuo 
išlankstyto – 95 cm.

„SILVERLIT RC La Ferrari“

Visada svajojote pavažinėti automobiliu „Ferrari“? Šį 
modelį galite valdyti pats! Mastelis 1:16. Skaitmeninis 
proporcinis valdymas užtikrina pažangiausią valdymo 
būdą. Stabdžių žibintai, posūkių rodikliai ir kitos detalės. 
Su 4 x AA baterijomis ir 1 x 9 V baterija. Spalva: 
raudona.

Užsakymo numeris 100481

Užsakymo numeris 

Užsakymo numeris 102021

6.490 „Air Miles“ taškai 3.498 „Air Miles“ taškai

10.000 „Air Miles“ taškai
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Akumuliatorinis veržliasukis „BOSCH“ 

Nepaprastai kompaktiškas ir patogus naudoti. 1,3 Ah 
ličio jonų akumuliatorius. Ergonomiška minkšta 
rankena, galinga apšvietimo lemputė užtikrina geresnį 
matomumą, o indikatorius rodo sukimosi kryptį ir 
baterijos išsikovimo lygį. Didžiausias sukimosi greitis 
ne darbo metu – 180 aps./min. Didžiausias sukimo 
momentas – 3 Nm. Varžtai iki 5 mm skersmens. Kro-
vimo laikas: 5 valandos. Pridedamas 10 dalių antgalių 
komplektas ir kroviklis. Svoris: 0,3 kg.

Šlifuoklis „BLACK&DECKER“

Šlifuoklis su 15 priedų. Tobulai nušlifuoja! Galima jungti 
prie dulkių siurblio. Keičiamas smaigalys leidžia įvairiai 
panaudoti prietaisą. Padas yra pasukamas, todėl ga-
lima ilgiau naudoti šlifavimo popierių. 1 pastovus greitis. 
22 000 aps./min. Popierius tvirtinamas kibiąja juostele.
Galia: 55 W. Patogiame minkštame maišelyje.

Smūginis gręžtuvas „BOSCH“

Ergonomiškas dizainas, minkšta rankena. Integruotas 
dulkių siurblys su „mikrosiurbimo sistema“. Sukimas tiek į 
dešinę, tiek į kairę. Paprastai (nuspaudus mygtuką) regu-
liuojamas gręžimo greitis. Sukimosi greitis ne darbo metu: 
0–3000 aps./min. 
Gręžimo skersmuo: betonas – 10 mm, mediena – 25 mm, 
plienas – 8 mm. Dviejų žiedų grąžto griebtuvas. Galia: 500 
W. Svoris: 1,6 kg. Pridedamas lagaminėlis.

Automobilinis dulkių siurblys 
„BLACK & DECKER“

Automobilinis dulkių siurblys su įdiegta „Cyclonic Ac-
tion“ technologija ir 200 laipsnių kampu pasukamu galu. 
Jungiamas prie cigarečių degiklio (12 V adapteris). 
Spalva: oranžinė arba juoda. Matmenys: maks. 
16,5 x 45 x 16,5 cm. Svoris: 1,42 kg.

Užsakymo numeris 003471

Užsakymo numeris 007112

Užsakymo numeris 004875

Užsakymo numeris 103788

5.998 „Air Miles“ taškai

4.998 „Air Miles“ taškai

7.998 „Air Miles“ taškai

5.498 „Air Miles“ taškai
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8 Meistravimas ir sodininkavimas

„BLACK&DECKER“ 70 dalių gręžimo ir 
sukimo antgalių komplektas

„Black & Decker“ 70 dalių gręžimo ir sukimo antgalių 
komplektas. Komplektą sudaro: „Piranha High Tec“ 
metalo grąžtai: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 
- 6,5 mm, medienos grąžtai: 3, 4, 5, 6, 7 mm, 8 terkšlės 
galvutės, sukimo antgaliai 48 mm x 12, 60 mm magne-
tinis antgalių laikiklis ir 10 mm skylių didinimo antgalis. 
Lagaminėlis pagamintas iš plieno ir plastiko.

Gręžtuvas-suktuvas „BLACK&DECKER“

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas su „Autoselect™ & 
Autosense™“ technologija. Sukimo momentas: 16–28 
Nm. Griebtuvas: 10 mm viengubas greito suspaudimo 
griebtuvas. Sukimo momento nustatymas: 11 padėčių. 
Didžiausia galia: mediena – 25 mm, metalas – 10 mm. 
Greitis: 0–800 aps./min. Sukasi į kairę ir į dešinę, su 
minkšta rankena. Elektros šaltinis: 18 V, 1,5 Ah ličio 
akumuliatorius. Medžiaga: plastikas ir metalas. Spalva: 
juoda ir raudona. Pridedamas 400 mA kroviklis, 1 x 1,5 Ah 
akumuliatorius ir 1 dvigubas varžtų komplektas.

Akumuliatorinė vejapjovė-krūmapjovė 
„GARDENA“

Visas komplektas su dviem peiliais, skirtas vejos 
pakraščiams pjauti ir krūmams formuoti. Sudaro: 1 
akumuliatorinės žirklės (klasikinės), 1 vejos ir krūmų peilis 
(8 cm), 1 krūmų peilis (12,5 cm). Akumuliatorius: 3,6 V 
1100 aps./min.
Medžiaga: metalas ir plastikas. Svoris: 746 g.

76 dalių įrankių komplektas 
„BLACK&DECKER“

Visas priedų komplektas, kurį sudaro: populia-
riausi atsuktuvų antgaliai, įvairūs plokštieji (kilpi-
niai) veržliarakčiai, replės ir atsuktuvas, terkšlė su 
galvutėmis ir šešiakampiai veržliarakčiai.

Užsakymo numeris 100396

Užsakymo numeris 101908

Užsakymo numeris 000340

Užsakymo numeris 005031

6.298 „Air Miles“ taškai

14.498 „Air Miles“ taškai

8.998 „Air Miles“ taškai

4.798 „Air Miles“ taškai



Kirpimo mašinėlė „BABYLISS FOR MEN“

Pilnas 8 dalių plaukų ir barzdos kirpimo komplektas. Sa-
vaime pasitepantys 32 mm ašmenys (technologija „WTech 
Technology“). Elektrocheminiu būdu šlifuoti 3D ašmenys iš 
100 % nerūdijančiojo plieno. Atspari vandeniui. Pridedami 
2 šukavimo antgaliai. 1 itin tikslus 6 padėčių kirpimo 
kreiptuvas. Kirpimo mašinėlė su 7 mm kontūro formavimo 
ašmenimis. Mažas skutimo antgalis (18 mm). Laikymo ir 
krovimo stovas su šviesos indikatoriumi. Galima naudoti 
tiek įjungus į elektros lizdą, tiek įkrovus (40 min. trukmės 
belaidis veikimas).

Barzdaskutė „PHILIPS Click & Style“ 

Tereikia vieno rankos judesio ir šis 3 dalių prietaisas leis 
jums džiaugtis glotniu veidu ir išpuoselėtu kūnu. „Smart-
Click“ sistema užtikrina lengvą antgalių keitimą. Pride-
dami 3 uždedami antgaliai, skirti barzdai skusti, kirpti ir 
formuoti. Vandeniui atspari rankenėlė ir antgalis kūno 
plaukams skusti. Po 1 valandos krovimo galima be laido 
naudoti 40 min. Akumuliatoriaus šviesos indikatorius.

Barzdos kirpimo mašinėlė 
„BABYLISS FOR MEN“

Šia barzdos kirpimo mašinėle „Babyliss“ apkirpsite ir sufor-
muosite barzdą. Šlifuoti 3D ašmenys iš nerūdijančiojo plieno. 
Judantys skutimo ašmenys „Wtech“ su CMS danga. Sukamu 
ratuku reguliuojamas kirpimo aukštis. 30 kirpimo aukščių: nuo 
0,5 iki 15 mm. Galima plauti po čiaupu. Įkraunama, galima 
naudoti įjungus į elektros lizdą arba įkrovus. 40 min. belaidis 
veikimas. Jungiklis su šviesos indikatoriumi. Pridedamas 
valymo šepetėlis.

Infraraudonųjų spindulių termometras 
„MEDISANA“

Šiuo sertifikuotu infraraudonųjų spindulių termometru 
tiksliai išmatuosite savo kūno temperatūrą. Termometru 
taip pat galima matuoti paviršių ir skysčių temperatūrą. 
Garso signalas žymi matavimo pradžią ir pabaigą, taip 
pat praneša apie karščiavimą. Datos ir laiko registravi-
mas. Atmintyje išsaugoma 30 matavimų.

Užsakymo numeris 102010 Užsakymo numeris 102993

Užsakymo numeris 102875

5.498 „Air Miles“ taškai 9.498 „Air Miles“ taškai

4.998 „Air Miles“ taškai

Užsakymo numeris 100817

5.490 „Air Miles“ taškai

Naujiena

Naujiena

Naujiena

9Asmeninė priežiūra



Naujiena

10 Buitis ir laisvalaikis

Automobilio dulkių siurblys 
„BLACK & DECKER“

Cikloninis automobilių dulkių siurblys, 200 laipsnių 
kampu pasukamas antgalis. Jungiamas prie cigarečių 
degiklio (12 V adapteris). Spalva: oranžinė ir juoda. 
Matmenys: ne daugiau kaip 16,5 x 45 x 16,5 cm. 
Svoris: 1,42 kg.

„MEDISANA“
Masažinė kaklo ir pečių pagalvė

Skirta intensyviam tam tikrų kūno vietų masažui. Dviejų 
intensyvumo lygių vibracinis kaklo ir pečių juostos 
masažas. Galima pasirinkti infraraudonųjų spindulių ir 
šilumos funkcijas. Paprasta ir patogu naudoti kelyje. Su 
6 V adapteriu. Taip pat veikia su 4 AA baterijomis 
(nepridedamos). Galia: 3 W. Svoris: apie 550 g.

Sulankstomoji kėdė „COLEMAN“

Net ir išvykę norite patogiai sėdėti. Sulankstomoji kėdė 
pagaminta iš 600D poliesterio su PVC danga. Plieninis 
rėmas, sutvirtintas ties rankų atramomis. Su puodelio 
laikikliu ir krepšiu. Matmenys: 74 x 50 x 90 cm. 
Sulankstyta: 22 x 16 x 94 cm. Didžiausia apkrova: 
113 kg. Svoris: 3,3 kg.

Elektrinė šaldymo dėžė „CAMPINGAZ“

Šaldymo dėžė „Campingaz Smart Cooler“ yra sukurta 
naudoti automobilyje. Sumanaus ir erdvę taupančio dizaino 
šaldymo dėžė tilps beveik į kiekvieną automobilį. Veikia 
prijungta prie 12 V tinklo. Yra 24 V transformatoriaus 
jungtis (nepridedama). Atvėsina iki temperatūros, 16 °C 
žemesnės už aplinkos temperatūrą. Tūris – 20 l. Matme-
nys: 30 x 46 x 27 cm. Svoris: 2,9 kg.

Užsakymo numeris 008401

Užsakymo numeris 004595

Užsakymo numeris 005909

Užsakymo numeris 009161

5.498 „Air Miles“ taškai

4.490 „Air Miles“ taškai

3.498 „Air Miles“ taškai

6.498 „Air Miles“ taškai



11Sportas ir laisvalaikis   



12 Laisvalaikis

12 V šakotuvas „ALECTO“

Šis šakotuvas leidžia vieną automobilio 12 V jungtį pa-
versti 3 tokiomis jungtimis. Taip pat įrengta papildoma 
USB jungtis. Pridedamas keičiamas 10 A saugiklis. 
Šviesos diodo indikatorius rodo, ar tiekiama elektros 
energija. Medžiaga: plastikas. 
Matmenys: 9 x 6,9 x 3,5 cm.

Planšetinio kompiuterio laikiklis „ANYGRIP“ 

Unikalus laikiklis, sukurtas būtent planšetiniams kompi-
uteriams. Stipriais siurbtukais galima pritvirtinti prie bet 
kokio paviršiaus, o nuimti lygiai taip pat paprasta. Tinka 
įvairių dydžių planšetiniams kompiuteriams (9–11 colių 
įstrižainės). Plono ir kompaktiško dizaino, įbrėžimams 
atspari ir itin blizgi danga.

Naujiena

Naujiena

Automobilinis USB kroviklis „RICATECH“

Automobilinis USB kroviklis skirtas mobiliesiems telefo-
nams, MP3 ir MP4 grotuvams krauti. Galėsite pakrauti 
savo prietaisus, kol nuvažiuosite iki reikiamos vietos. 500 
mAh krovimo galia. Šviesos diodo indikatorius. Netinka 
planšetiniams kompiuteriams krauti. Medžiaga: metalas 
ir plastikas.

Užsakymo numeris 008800

1.198 „Air Miles“ taškai

Užsakymo numeris 006131 Užsakymo numeris 1010403

2.098 „Air Miles“ taškai 4.498 „Air Miles“ taškai
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