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Weerstation met touchscreen en PC-aanslui-
ting - Weergave van: binnen- en buitentempe-
ratuur, relatieve vochtigheidsgraad, luchtdruk, 
regenval, windsnelheid, verkillingsfactor en het 
dauwpunt

Order code: WS1080

Weerstation met weergave van temperatuur en voch-
tigheid - Meet temperatuur en vochtigheid binnen- en 
buitenshuis

Order code: WS7027

 
 
Weerstation met buitensensor - Meet temperatuur bin-
nen/buiten en vochtigheid binnenshuis - Met 12/24h 
klok met alarm

Order code: WS8706

 
 
Draadloos weerstation met buitensensor - Meet tempe-
ratuur binnen/buiten en vochtigheid binnen/buiten - Met 
12/24h klok met alarm

Order code: WS8707

 
 
Draadloos weerstation met barometer, klok en kalender  
- Meet temperatuur binnen/buiten en vochtigheid bin-
nen/buiten - Met klok met alarm

Order code: WS8710N

 
 
Draadloos weerstation met weergave van temperatuur/
vochtigheid binnen- en buitenshuis 

Order code: WS9057

 
 
Draadloos weerstation - Meet binnen/buitentemperatuur 
- Radiogestuurde klok met alarm

Order code: WS9135

 
 
Draadloos weerstation - Meet binnen/buitentemperatuur 
- 12/24h klok met alarm

Order code: WS9162

Draadloos weerstation met draadloze buitensensor - 
Weergave van binnen- en buitentemperatuur, Luchtdruk 
en luchtvochtigheid - Radiogestuurde klok met datum 
en alarm

Order code: WS1060

 
 
Draadloos weerstation met DCF-klok en buitensensor - 
Draadloze meting van de vochtigheidsgraad binnen- en  
buitenshuis en van de binnen- en buitentemperatuur

Order code: WS1170

 
 
Draadloos weerstation - Meet temperatuur, luchtvoch-
tigheid, windsnelheid, luchtdruk, regenval - Zendbereik: 
ong. 100m

Order code: WS1600

 
 
Draadloos weerstation met gegevens verwerking - Meet 
de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad bin-
nen en buiten - Radiogestuurde klok met datum

Order code: WS2355

 
 
Professioneel draadloos weerstation op zonne-energie  
met dataprocessing via usb - Meting van de minimale en   
maximale waarden voor de temperatuur binnen/buiten,          
vochtigheidsgraad binnen-/buiten, luchtdruk, dauwpunt,          
windsnelheid/-richting en verkillingsfactor met uur en 
datum van opmeting

Order code: WS2800

 
 
Weerstation met zender op zonne-energie en PC-in-
terface -  Met USB-poort voor aansluiting op pc - Meet 
temperatuur binnen/buiten, vochtigheid binnen/buiten,  
windsnelheid, windrichting, regenval, luchtdruk, verkil-
lingsfactor, dauwpunt - Radiogestuurde klok met datum 
en alarm

Order code: WS3080

 
 
Temperatuurstation op zonne-energie met buitensensor 
op zonne-energie - Meet de binnen- en buitentempera-
tuur en de vochtigheid binnen- en buitenshuis - Met klok

Order code: WS6010
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T.1 TIJD / TEMPERATUUR

DRAADLOOS WEERSTATION LA CROSSE TECHNOLOGY

Draadloos weerstation - Meet temperatuur binnen/bui-
ten 

Order code: WS9009

DRAADLOOS WEERSTATION VELLEMAN
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MANUELE TELLER

 
Manuele Teller. Voor het tellen van mensen, voorwerpen 
- Tellen van 0 tot 9999 - Manuele reset - Afmetingen:  
50x50x50mm 

Order code: CNT1

 
 
Manuele Digitale Teller. Voor het tellen van mensen, 
voorwerpen - Tellen van 0 tot 9999 - Snelle reset - Afme-
tingen: 30 x 40 mm 

Order code: CNT2

 
DCF wandklok - Met weergave van datum en binnen-
temperatuur - Met alarm

Order code: WS8005

 
 
DCF wandklok - Met weergave van datum en binnen-
temperatuur en vochtigheid binnen - Met alarm

Order code: WS8009

 
 
DCF klok met LEDachtergrondverlichting - Met weergave 
van datum en binnentemperatuur - Met alarm

Order code: WT87

 
 
DCF projectie wekkerradio - Projectieklok met 2 alarm-
functies - Aansluiting voor mediaspeler - AM/FM-radio

Order code: WT480B

 
KLOK - DIVERSE

 
 
Wekker met nachtlamp (witte LEDs)

Order code: CLOCK58

 
Klok met chronometer - 3 functies: chronometer/aftellen 
- Intervaltimer met alarm - 12/24h klok - Gevoed door 
netadapter of door lood-zuurbatterij

Order code: WC4171

 
Penhouder met klok, alarm, datum en temperatuur

Order code: WT70

 
Kwartsklokmechanisme - Voor uw zelfgemaakt klokje of 
ter vervanging van een beschadigde klok - Met ophang-
haakje

Order code: WCM1

WEERSTATION MET DRAAD 

 
Digitale binnen- en buitenthermometer 

Order code: TA20

 
 
Transparante raamthermometer met min- en maxaan-
duiding van temperatuur

Order code: TA25

 
 
Weerstation - Meet binnentemperatuur en vochtigheids-
graad binnen - 12/24u klok met datum en alarm

Order code: WS2319

 
 
Thermometer-Hygrometer. Digitale thermometer en hy-
grometer met groot display. Registratie van MIN/MAX

Order code: WS8461

 
 
RADIOGESTUURDE KLOK

 
 
Grote DCF Wandklok met negatieve display - Met weer-
gave datum en temperatuur binnen/buiten

Order code: WC1857

 
 
DCF wandklok ø30cm - Met weergave temperatuur 
binnen/buiten - Automatische overschakeling zomer/
wintertijd

Order code: WC3320

DCF wandklok ø30cm - Grote en duidelijk leesbare wij-
zerplaat - Automatische overschakeling naar zomer-/
wintertijd

Order code: WC30D
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T.2 TELLER
CHRONOMETER

Chronometer 1/1000 sec. - Waterbestendig - Uitlezing 
van tussentijden en resetfunctie - Geheugen voor 3 bes-
te rondetijden - Chronometerfunctie tot max. 9u59min. 
59.999sec.

Order code: SW1

Chronometer 1/100 sec. - Nauwkeurigheid chronome-
ter: 1/100 van een seconde tijdens het eerste halfuur, 
1 seconde na 24u - Tijdsdisplay: 12u- of 24u-mode (in-
stelbaar

Order code: SW2

Timer met klok en alarm - Chronometer of aftelling: 
99min 59sec - Montage: knijper, magneet of vrijstaand         
- 24h-klok met alarm

Order code: TIMER11
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Marmitek IR Eye - Verlengt in combinatie met een infra-
rood verlenger het IR signaal van uw afstandsbediening 
- Universele IR LED (emitter) voor infraroodverlengers en 
videozenders van Marmitek

Order code: 09682

 
IR-verdeler voor afstandsbediening - Bedien tot 3 audio-
videotoestellen - Voeding: 12VDC/250mA incl - Bereik: 
±6m (ideale omstandigheden)

Order code: IREXT

 
 
IR-verdeler voor afstandsbediening - Bedien tot 3 audio-
videotoestellen - Voeding: via USB van de TV of decoder 
(5VDC/100mA) - Bereik: ±5m (ideale omstandigheden)

Order code: IREXT2

 
 
IR Control 11 XTRA set E voor afstandsbediening - Bedien 
uw apparaten in een gesloten kast. Geen IR ontvangers 
te kleven op uw apparaten - Voeding: 12VDC/200mA - 
meegeleverd 

Order code: 08175

 
 
IR-verlenger voor afstandsbediening - Frequentie: 433.92 
Mhz - Voeding: 12 V DC/250 mA - Bereik: 100m

Order code: IR-EGGS5

Marmitek Invisible Control 4 - Bedien tot 4 audio-video-
toestellen, zelfs door gesloten kastdeuren - Voeding: 
12VDC/200mA - Bereik: ±8m

Order code: 08093 WIT

 
Marmitek Invisible Control 6 - Bedien tot 6 audio-video-
toestellen, zelfs door gesloten kastdeuren - Voeding: 
mini USB adaptor - Bereik: ±10m

Order code: 08068

 
Marmitek Invisible Control 6 XTRA - Bedien tot 6 audio-
videotoestellen, zelfs door gesloten kastdeuren - Zeer 
eenvoudige en snelle installatie door vernieuwde infra-
rood techniek (IR blaster LED). Niet meer nodig om de 
LED’s op uw apparatuur te plakken - Voeding: mini USB 
adaptor - Bereik: ±10m

Order code: IRCONTROL6

 
Marmitek Invisible Control 8 - Bedien 4 audio-videotoe-
stellen, zelfs door gesloten kastdeuren (uitbreidbaar tot 
8) - Voeding: 12VDC/500mA - Bereik: ±10m

Order code: IRCONTROL8

 
Marmitek Invisible Control 10 XTRA - Bedien uw audio-
videotoestellen, zelfs door gesloten kastdeuren - Bedien 
2 kastdelen/compartimenten en 2 extra apparaten - 
Zeer eenvoudige en snelle installatie door vernieuwde 
infrarood techniek (IR blaster LED). Niet meer nodig 
om de LED’s op uw apparatuur te plakken - Voeding: 
12VDC/200mA - Bereik: ±10m

Order code: IRCONTROL10

 

 
 
EX10 PLUS - Meet het aantal stappen, de afstand en het 
calorieverbruik - Rond de nek te dragen

Order code: EX10PLUS

 
EX30 CONNECT - Meet het aantal stappen, de afstand 
en het calorieverbruik - Klok met timer - Rond de nek te 
dragen - Geheugen voor de laatste 7 dagen - Mogelijk-
heid om te verbinden met Silva Connect om trainingsge-
gevens te analyseren

Order code: EX30CONNECT

STEP - Meet het aantal stappen 

Order code: EXSTEP

 
 
EX10 STEP - Meet het aantal stappen - Rond de nek te 
dragen 

Order code: EX10STEP

 
 
DISTANCE - Meet het aantal stappen en de afstand 

Order code: EXDISTANCE

 
 
PLUS - Meet het aantal stappen, de afstand en het ca-
lorieverbruik 

Order code: EXPLUS
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STAPPENTELLER SILVA

T.3 AUDIO/VIDEO TOEBEHOREN

AUDIO/VIDEO OVERDRACHT

IR-VERLENGER



c
o

n
s
u

m
e
r

T. consumer

340

 
 
Vogel’s superflat steun voor 26-inch tot 42-inch LCD’s      
- Draaibereik:180° - Kantelbereik: 20° - Max: 18 kg  - 
Min. afstand tot wand: 35mm - Aantal draaipunten: 3 
- Interfacebreedte: 509mm - Interfacehoogte: 232mm    

Order code: THIN245

 
Vogel’s superflat steun voor 32-inch tot 55-inch LCD’s      
- Draaibereik:180° - Kantelbereik: 20° - Max: 25 kg  - 
Min. afstand tot wand: 35mm - Aantal draaipunten: 3 
- Interfacebreedte: 700mm - Interfacehoogte: 449mm   

Order code: THIN345

 
Low-cost steun voor 10-inch tot 30-inch LCD’s - Draai-
bereik: 70° - Max: 30 kg - Tv tot muur: min. 82mm / 
max. 150mm   

Order code: WB010

 
Low-cost steun voor 23-inch tot 37-inch LCD’s - Draaibe-
reik: 180° - Kantelbereik: 60° - Max: 15 kg - Tv tot muur: 
min. 89mm / max. 488mm   

Order code: WB016

 
 

LCD

Vogel’s steun voor 17-inch tot 26-inch LCD’s - Draaibe-
reik: 60° - Kantelbereik: 20° - Max: 15 kg  - Min. afstand 
tot wand: 70mm - Aantal draaipunten: 1 - Verstelbare 
hoogte   

Order code: WALL1020S

 
Vogel’s steun voor 19-inch tot 32-inch LCD’s - Draaibe-
reik:180° - Kantelbereik: 20° - Max: 15kg  - Min. afstand 
tot wand: 70mm - Aantal draaipunten: 3 - Interface-
breedte: 295mm - Interfacehoogte: 287mm    

Order code: WALL1145

 
Vogel’s steun voor 26-inch tot 42-inch LCD’s - Draaibe-
reik:180° - Kantelbereik: 20° - Max: 30kg  - Min. afstand 
tot wand: 125mm - Aantal draaipunten: 3 - Interface-
breedte: 392mm - Interfacehoogte: 420mm    

Order code: WALL1245B

 
Vogel’s steun voor 32-inch tot 65-inch LCD’s - Draaibe-
reik:180° - Kantelbereik: 20° - Max: 45kg  - Min. afstand 
tot wand: 125mm - Aantal draaipunten: 3 - Interface-
breedte: 592mm - Interfacehoogte: 420mm    

Order code: WALL1345B

UNIVERSELE AFSTANDSBEDIENING

 
Universele 8-in-1 afstandsbediening - Vervangt de af-
standsbediening voor de meeste tv’s / videorecorders / 
dvd-spelers / cd-spelers / radio’s / satellietsystemen / hifi-
installaties / airco’s / enz.    

Order code: VRC801D2

 
 
Universele programmeerbare afstandsbediening 2 in 1 - 
U geeft type van TV of originele afstandsbediening en wij      
programmeren de afstandsbediening    

Order code: VRCMFY201B

 
 
MEMORECORDER

 
Digitale memorecorder - 522h - 8GB - Zeer lange op 
nameduur: tot 552 uren in LP-modus (32 kbps) - On-
dersteunt stemgestuurde opname - Met USB aansluiting 
voor gegevensoverdracht - Zender: lijningang/telefoon    

Order code: MVR4 

DRAADLOZE OPLOSSINGEN VOOR AUDIO/VIDEO

Marmitek Audio Anywhere 625E - Digitale draadloze au-
dio zender - Geniet draadloos van muziek en TV geluid - 
Audio overdracht: digitaal - Frequentie: 2,4GHz - Bereik: 
tot 40m in open ruimte, tot 10m door muren   

Order code: MAR08098

 
Marmitek Surround Anywhere 220 - Sluit je bestaande 
achterluidsprekers van je home cinema set draadloos 
aan, geen losliggende kabels - Volume wordt geregeld 
met eigen afstandsbediening - Audio overdracht: digitaal 
- Bereik: tot 30m in open ruimte, tot 10m door muren   

Order code: 08043

 
Draadloze A/V zender/ontvanger - 5.8GHz  - Met ir zen-
der - 4 kanalen - Draadloze transmissie van Audio/Video 
signalen door muren en van kamer naar kamer - Zend-
bereik: ± 50 m (ononderbroken gezichtslijn) - Geleverd 
met: 2 x scart naar RCA A/V, infraroodmodule en 2 voe-
dingsadapters

Order code: AVMOD19

 
Marmitek BoomBoom 75 - Bluetooth muziekontvanger - 
Beluister muziek of internetradio vanaf uw smartphone 
of tablet-pc op uw audio installatie, draadloos - Voor-
zien van batterij, voor mobiel gebruik - Audio uitgang: 
3,5mm stereo jack - Bereik: tot 30 meter - Voeding: mini 
USB of batterij Li-ion 140mAh  

Order code: 08047

 
Bluetooth muziekontvanger - Beluister muziek of inter-
netradio vanaf uw smartphone of tablet-pc op uw audio 
installatie, draadloos - Voorzien van batterij, voor mobiel 
gebruik - Audio uitgang: 3,5mm stereo jack - Bereik: tot 
10 meter - Voeding: mini USB of batterij Lipo 65mAh  

Order code: BTR1

MUURBEUGELS
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Opneembare DVD-R 4,7GB - Snelheid: 16x - 25 stuks

Order code: DVDMR25D

 
Herschrijfbare DVD-RW 4,7GB - Snelheid: 2x - 5 stuks

Order code: FUJI-DMW42JC 

 TOEBEHOREN VOOR GSM / TABLET

BESCHERMFOLIE

 
Beschermfolie  - Materiaal: PET (100%) - Totale dikte: 
0.190 mm ± 10 % 

Order code: PCMP...xxx... 

 

Ordercode Voor:

PcmP100 Apple Ipad 2 en 3*

PcmP101 Apple Ipad Mini*

PcmP102 Samsung Galaxy SIII

PcmP104 Apple Iphone 4*

PcmP105 Apple Iphone 5*

PcmP108 Samsung Galaxy SII

PcmP109 Samsung Galaxy S4

CD

Herschrijfbare CD - 80 min. - 700MB

Order code: CDR80PS 10 STUKS

Order code: CDR80S25 25 STUKS

Order code: CDR80S50 50 STUKS

Order code: CDR80S100 100 STUKS

 
CD-R - 80 min. - 700MB - Voor het eenmalig opnemen   
van muziek.- 10 stuks 

Order code: MAX-CRA80JC

 
CD-doosjes voor 2 CD’s + booklet - 5 stuks

Order code: AQP0178

 
DVD

Opneembare DVD+R 4,7GB - Snelheid: 16x

Order code: DVDPR5 5 STUKS

Order code: DVDPR25 25 STUKS

 
Opneembare DVD+R 4,7GB - Snelheid: 8x - 25 stuks

Order code: FUJI-DPR47S2

Plafondsteun projector/beamer - Draaien: 360° - Kante-
len: 15° - Max. gewicht: 10kg - Minimale afstand tot 
plafond/wand: 80mm - Interfacebreedte: 178mm  

Order code: WB020

 
Vogel’s muurbeugel projector / beamer - Type: Short-
throw - Draaien: 360° - Kantelen: 20° - Max. gewicht: 
10kg  

Order code: EPW6565

 
Dubbel instelbare plafondhouder voor beamers - 2 af-
standen 130 en 200mm - 15° kantelbaar en 360° rotatie 
- zilverkleurige of witte uitvoering  

Order code: BEAMERFLEX/S  ZILVER

Order code: BEAMERFLEX/W WIT

 
LUIDSPREKER

 
Vogel’s wandsteun luidspreker (x2) - Tot 1,5kg - Draaien: 
90°  - Kantelen: 25° - Aantal draaipunten: 1    

Order code: ELW6600

 
Luidsprekersteun (x2) - Max. gewicht luidsprekers: 5kg 
- Draaien: 180° - Kantelen: 20° - Minimum afstand tot 
de wand: 63mm    

Order code: VLB500B ZWART

Order code: VLB500S ZILVER 

 
 
Low-cost steun voor 23-inch tot 37-inch LCD’s - Zeer plat 
- Max: 60 kg - 85-94cm   

Order code: WB021

 
Trolley voor kleine flatscreens - Met VESA compatibele 
aansluiting (75 x 75mm & 100 x 100mm) en 5 robuus-
te wielen - De hoogte is verstelbaar tussen 1500 en 
2000mm - Gewicht: max. 15kg   

Order code: A175CX

 
PROJECTOR

 
Vogel’s plafondsteun projector / beamer - Draaien: 360° 
- Kantelen: 20° - Max. gewicht: 10kg   

Order code: EPT6525

 
Vogel’s plafondsteun projector/beamer - Draaien: 360° - 
Kantelen: 15° - Max. gewicht: 15kg - Minimale afstand 
tot plafond/wand: 135mm - Interfacebreedte: 350mm  

Order code: PPC1000

 
Vogel’s uitschuifbare plafondsteun projector / beamer 
- Draaien: 360° - Kantelen: 15° - Max. gewicht: 15kg 
- Minimale afstand tot plafond/wand: 300mm - Inter-
facebreedte: 350mm  

Order code: PPC1030

 

CD/DVD/VIDEO

*iPhone, iPod, iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
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BLU-RAY en HD DVD laser lensreiniger

Order code: CPHN3102

 
 
 
BEELDSCHERMEN

 
Microvezelborstel voor beeldschermen

Order code: CPHN4107

 
 
 
Reinigingskit voor LCD-schermen 60ml

Order code: CPHN4130

 
 
 
Reinigingskit voor LCD-schermen 200ml

Order code: CPHN4131

 

VIDEO

 
VHS Reinigingscassette voor videokoppen - Voor voch-
tige reiniging - Geleverd met vloeistof

Order code: CPVT1

 
CD & DVD

 
Reinigingsdoekjes voor CD/DVD/CD-R

Order code: CPCD13

 
CD lensreiniger met speciale vloeistof voor het 
reinigen van de lens van de CD speler

Order code: CLP-001

CD en CD-ROM lensreiniger. Werkt zonder 
vloeistof.

Order code: CLP-004

DVD laser lensreiniger

Order code: CLP-016

 
 
Tablethouder voor hoofdsteun - 7”-11”  

Order code: GSMH11

 
Antislipmat voor mobiele toestellen - Zorgt ervoor dat 
mobiele telefoons, aantekeningen en andere kleine voor-
werpen op hun plaats blijven liggen 

Order code: PCMP28

 
Retro telefoonhoorn voor iPhone, iPad* en GSM - Re-
duceert directe gsm-straling - Retro-design - Ruisonder-
drukking voor een kristalhelder geluid    

Order code: PCMP29

 
 
 
Tripod laptop stand - Hoogte (min/max): 760/1305mm         
- Afmetingen stand: 400 x 300mm - Max. gewicht: 15kg 

Order code: G001DC

 
 
 
Docking speaker voor iPhone/iPod* met fm radio, klok 
& alarm - Met 3,5mm jack aansluiting voor andere mu-
ziekspelers

Order code: FM9 

 
Displex polish voor touchscreens - Antistatische pasta   
beschermt langdurig tegen vingerafdrukken, stof en vuil 
- Reinigt en verzorgt het scherm en zorgt ervoor dat na-
vigeren weer soepel gaat     

Order code: DISPLEX

 
Beschermfolie voor IPOD*, PDA, GSM, PSP, etc - Trans-
parante beschermfolie tegen krassen, stof, vingerafdruk-
ken, enz. op LCD-schermen - 3x transparante folie, voch-
tige reinigingsdoek, droge reinigingsdoek en afstrijker    

Order code: CPHN5902

 
 
BESCHERMHOES

Genius - beschermhoes voor e-book reader of tablet 7” 
- zwart + rood - Met ritssluiting, gemakkelijk te openen 
- Beschermt tegen schokken en krassen - Geschikt voor 
tablet-pc’s tot 7.9” 

Order code: GE39700007101

 
 
Genius - beschermhoes voor Ipad* of tablet 9-10” - 
zwart + rood - gs-1021 - Met ritssluiting, gemakkelijk 
te openen - Beschermt tegen schokken en krassen - Ge-
schikt voor tablet-pc’s tot 10” 

Order code: GE39700008101

 
DIVERSE

Tripod voor tablet - Geschikt voor tablets tot 11”, ook 
iPad* & iPad2* - Extra voetje zorgt voor ideale hoek bij 
typen - Houdt scherm zowel horizontaal als verticaal - 
Microvezel transporthoes meegeleverd  

Order code: PCMP26

REINIGING

*iPhone, iPod, iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
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Ijsemmer met blauwe ledverlichting - Batterijvoeding - 
Met aan/uitschakelaar    

Order code: CLIB

 
 
Ijsemmer met RGB ledverlichting - Batterijvoeding - Met 
aan/uitschakelaar    

Order code: CLIB2

 
 
Fruitschaal met RGB ledverlichting - Voeding via interne 
herlaadbare batterij of adapter - Schaal in mat glas    

Order code: CLP3

 
 
Ledsleutelhanger met RGB verlichting - Met aan/uitscha-
kelaar - Afmetingen: Ø 30mm - Voeding: 2 x CR1616 
(meegelev. - niet vervangbaar) 

Order code: LFA01

 
 
 ALCOHOLTESTER

Alcoholtester - Rood, geel en groen licht vermeldt of het 
alcohol gehalte te hoog is - 2 x AAA batterij (niet meege-
leverd) - Voldoet niet aan de NF certificering     

Order code: HQAT10

 
SLEUTELZOEKER

Sleutelzoeker met knipperlicht - Wanneer u fluit, begint 
de sleutelzoeker te knipperen en hoort u een biepsig-
naal, zodat u uw sleutels kunt terugvinden    

Order code: KF22N

 
SPAARPOT

 
Spaarpot met digitale teller    

Order code: CDET1

LEDKAARSEN

Set van 12 herlaadbare LEDkaarsen - Geleverd met 
houder in mat pvc - Met on/off schakelaar - Voeding: 
7.5VDC adapter (meegelev.)    

Order code: XMCL12

 
Set van 4 herlaadbare LEDkaarsen - Geleverd met houder 
in mat pvc - Met on/off schakelaar - Voeding: 7.5VDC 
adapter (meegelev.)    

Order code: XMCL13

 
Set van 3 herlaadbare LEDkaarsen - Geleverd met houder 
in mat pvc - Schud de kaars en ze schakelt in/uit - Her-
laden via inductie (via meegeleverde basis) - Voeding: 
18VDC/500mA (adapter meegeleverd)    

Order code: XMCL14

 
LED-waskaars met afstandsbediening - 12 verschillende 
kleuren - flakkerende of constante vlam, dubbele timer 
- Met aan-uitschakelaar - Voeding: 3 x AAA-batterijen 
LR03C (niet meegeleverd) - Afmetingen: Ø90 x 126mm    

Order code: XMCL15

 
LED-kaars in wit glas - Geleverd met houder in mat glas - 
Flakkerend kaarslichteffect - Voeding: 2 x AAA batterijen 
LR03C (niet meegeleverd) - Afmetingen: Ø77x 88mm    

Order code: XMCL16

 
LED-waskaars - Met aan/uitschakelaar - Voeding: 2 x 
AAA batterijen LR03C (niet meegeleverd) - Afmetingen: 
Ø 75 x 120mm    

Order code: XMCL17

 
LED-kaars in wit glas - kaars gaat aan/uit door te schud-
den of in het glas te blazen - Voeding: 2 x AAA LR03 
batterijen (niet meegeleverd) - Afmetingen: Ø95 x 78mm    

Order code: XMCL18

 
LEDGADGETS

3 flessenstoppen met ledverlichting - Rood/Blauw/Groen 
- Voeding: 2 x CR2032 per flessenstop (meegelev.) - Af-
metingen: Ø35 x 80mm       

Order code: CLBS1

 
 
Microvezeldoek

Order code: CPHN6112

 
TOETSENBORDEN

 
Reinigingsborstel voor toetsenborden

Order code: CPHN6203

 
 
 
Reinigingskit voor GSM - Verwijder in alle veiligheid stof 
en vingersporen van uw gsm of camera

Order code: CPHN4162

 
 
Reinigingset camera’s en camcorders

Order code: CPHN4207

 

T.4 GADGETS
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GELDTESTER

UV gelddetector - Controleert de echtheid van geld en 
bankkaarten - Spoort alle types van fluo merktekens op     

Order code: ZLUV220/2

 
INSECTENVERDELGER

Ultrasone ongediertebestrijder - Bereik: 370 ~ 465m² 
(zonder obstakels) - Frequentiebereik: 30.000 tot 
65.000Hz - Geluidsdrukniveau: 2 x 130dB - Stralings-
hoek: 260° - Afmetingen: 120 x 90 x 70mm     

Order code: C3492

Elektrische insectenverdelger - 4W - Geurloos, geruisloos 
en veilig - Behuizing in vuurbestendig ABS - Bereik: 25m² 
- Lamp: UV-A lamp 4W (niet vervangbaar) - Afmetingen: 
248x130x130mm     

Order code: GIK06

Elektrische insectenverdelger - 2 x 6W  - Geen chemische 
stoffen dus geen vervuiling - Geurloos, geruisloos en vei-
lig - Bereik: 30m² - Lamp: UV-A lamp 2 x 6W - Afmetin-
gen: 275x105x265mm     

Order code: GIK07

Vervanglamp 6W voor GIK07     

Order code: GIK07LAMP

INKT

Inkt refill pack - Zwart - Eenvoudig lege cartridge bijvul-
len - Alles is inbegrepen om schoon te werk te gaan en 
bijna alle soorten lege cartridges weer van inkt te voor-
zien     

Order code: INK-REFILL10    ZWART   

Order code: INK-REFILL20    3 KLEUREN

ULTRASONE REINIGER

Ultrasone reiniger met tijdschakelaar - 0,61 liter - Tijd-
schakelaarfunctie: 90s, 180s, 280s, 380s of 480s - Fre-
quentie: 42kHz

Order code: VTUSCT2

 
Ultrasone reiniger met tijdschakelaar - 2,6 liter - Groot 
reservoir voor professioneel gebruik - Timer: 5 cycli, met 
digitale weergave - Frequentie: 42kHz

Order code: VTUSC3

 
WEEGSCHAAL

Miniatuurweegschaal - Weegbereik: 500g - Resolutie: 
0.1g - Afmetingen: 118x80x20mm

Order code: VTBAL16

Digitale bagageweegschaal - Max. 40kg - Resolutie: 10g 
- Afmetingen: 122x85x25mm

Order code: VTBAL13

Digitale bagageweegschaal - Max. 40kg - Resolutie: 
100g - Afmetingen: 100x37x28mm

Order code: VTBAL27

Analoge bagageweegschaal - Max. 22kg - Resolutie: 
250g - Afmetingen: 93x120x35mm 

Order code: VTBAL24

Digitale keukenweegschaal - Max. 5kg - Resolutie: 1g - 
Instelbare weegeenheid: kilogram, gram, ons of pond - 
Afmetingen: 230x170x15mm

Order code: VTBAL25

Metaaldetector met comfortabele armsteun - de VU-me-
ter duidt type metaal aan - Waterbestendige zoekschotel  
Ø 180mm - Instelbaar TUNE-niveau - Verstelbare steel   

Order code: CS130

Metaaldetector met LCD display - Waterdichte zoek-
schotel Ø20cm - Grote LCD display - Identificatie van            
gedetecteerde voorwerpen - Uitlezing van diepte - Ge-
voeligheidsregeling - Regelbare discriminatie en selectivi-
teit (‘notch’) - Hoorbare discriminatie (3 tonen)  

Order code: CS200

Metaaldetector met LCD display - Waterdichte zoek-
schotel Ø20cm - Grote LCD display - Identificatie van            
gedetecteerde voorwerpen - Uitlezing van diepte - Ge-
voeligheidsregeling - Regelbare discriminatie en selectivi-
teit (‘notch’) - Hoorbare discriminatie (3 tonen)  

Order code: CS300

Low-cost metaaldetector - ideale eerste metaaldetector 
voor kinderen - Met regelbare steel - Duidelijke visuele 
aanduiding (LEDs) en audio-indicatie (buzzer) - Waterbe-
stendige zoekspoel     

Order code: CS50

 
 
Metaaldetector - basismodel - Aansluiting voor koptele-
foon - VU-meter - Waterdichte zoekspoel Ø 16.5cm     

Order code: CS100N

 
Professionele metaaldetector - Discriminatie tussen ver-
schillende metaaltypes - Bijregeling van de bodemei-
genschappen - Volumeregeling - Reset van de instel-
ling - Instelling van de gevoeligheid en de signaalsterkte                
- Plaatsaanduiding van het voorwerp     

Order code: CS102

T.5 METAALDETECTOR

T.6 DIVERSE

T.7 GPS GARMIN

          Voor GARMIN GPS verwijzen we naar de site http://www.gotron.be.


