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222 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Filtry prywatyzujące PrivaScreen™
Chroń swoją prywatność

Wraz ze wzrostem ilości urządzeń mobilnych ochrona danych stała się jeszcze 
trudniejsza. Podglądanie przez ramię jest sposobem na kradzież poufnych 
informacji firmowych i prywatnych. Wystarczy je spisać lub zrobić zdjęcie 
ekranu.

Jeżeli zamierzasz korzystać ze smartfona, laptopa czy tabletu w miejscu 
publicznym: w kawiarni, pociągu czy sklepie to filtry prywatyzujące Fellowes 
PrivaScreen™ ochronią Twoje dane. Osoba spoglądająca z boku pod kątem 
większym niż 30˚ zobaczy tylko czarny ekran. Dane pozostają widoczne tylko 
dla osoby znajdującej się bezpośrednio na wprost ekranu.

Chroń swoją prywatność!

NOWOŒÆ
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FILTRY PRYWATYZUJĄCE

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UCZELNIE 
Wzrost ilości laptopów i innych urządzeń mobilnych wykorzystywanych 
przez nauczycieli czy pracowników naukowych zwiększa ryzyko utraty 
danych i skopiowania ich z ekranów. 

BANKI
W bankach doradcy mogą korzystać z komputerów w tzw. strefach 
otwartych. Takie usytuowanie ułatwia kontakt z klientem, jednak może 
prowadzić do udostępnienia danych poufnych osobom nieuprawnionym

INSTYTUCJE FINANSOWE 
Utrata danych finansowych może mieć nieodwracalne skutki zarówno 
dla instytucji finansowych, jak i dla ich klientów. Wielu z przedstawicieli 
firm ubezpieczeniowych jest pracownikami mobilnymi, często podróżują 
i spotykają się z klientami poza ich miejscem pracy co zwiększa ryzyko 
wycieku danych.

INSTYTUCJE RZĄDOWE 
Urzędnicy i parlamentarzyści pracujący na urządzeniach mobilnych 
w miejscach publicznych powinni zabezpieczać dane poufne  przed 
wzrokiem osób postronnych.

* Studium oceny ryzyka utraty danych wizualnych przeprowadzone przez People Security, 2012.

PRACOWNICY MOBILNI 
Wzrost ilości pracowników mobilnych zwiększa ryzyko utraty danych. 
Badania wskazują, że aż 55% z nich pracuje  w miejscach publicznych 
przez minimum 1 godzinę tygodniowo*. Zastosowanie filtrów na ekrany 
umożliwia bezpieczną pracę i ochronę danych przed niepowołanym 
wzrokiem w dowolnym miejscu publicznym - od biblioteki  do kawiarni, 
w trakcie podróży pociągiem, samolotem  czy autobusem. 

FIRMY PRYWATNE I PAŃSTWOWE 
Zarówno małe, jak i duże firmy są narażone na kradzież danych. Zrobienie 
zdjęcia ekranu komputera nie zostawia żadnych śladów w systemie IT 
 w przeciwieństwie do przesłania lub skopiowania plików. 

SŁUŻBA ZDROWIA 
Większość placówek medycznych korzysta z elektronicznych systemów 
rejestracji. Brak filtra prywatyzującego na ekranie monitora umożliwia 
zarówno pacjentom, jak i osobom niepowołanym na wgląd w poufne dane.

Filtry prywatyzujące PrivaScreen™ 
na laptopy i monitory stacjonarne
FELLOWES
Zapewniają prywatność niezależnie od miejsca, w którym pracujesz. Dwa sposo-
by instalacji - bezpieczna i trwała za pomocą pasków dwustronnie klejących oraz 
umożliwiająca łatwy demontaż  za pomocą bocznych, przezroczystych listków. 
Idealnie czytelny widok z przodu – całkowicie czarny ekran z boku. Chronią 
ekran przed zadrapaniem i odciskami palców. Redukują odbicia na ekranie.

Super cena

 
zadzwoñ!

Przekątna ekranu Format Szerokość Wysokość Indeks

17,0" 16:10 368 mm 230 mm 462518

17,3" 16:09 384 mm 216 mm 462519

19,0" 16:10 411 mm 257 mm 462520

20,0" 16:09 443 mm 251 mm 462521

20,1" 16:10 435 mm 276 mm 462522

21,5" 16:09 476 mm 268 mm 462523

22,0" 16:10 477 mm 302 mm 462524

23,0" 16:09 518 mm 324 mm 462525

24,0" 16:10 521 mm 327 mm 462526

24,0" 16:09 531 mm 297 mm 462527

Przekątna ekranu Format Szerokość Wysokość Indeks

12,5” 16:09 278 mm 156 mm 462512

13,3” 16:09 292 mm 165 mm 462513

14,0" 16:09 310 mm 175 mm 462514

14,1" 16:10 305 mm 191 mm 462515

15,4" 16:10 332 mm 208 mm 462516

15,6" 16:09 346 mm 195 mm 462517

Dlaczego ochrona danych 
jest tak ważna?

laptop

widok na wprost

widok
z boku

monitor stacjonarny

widok na wprost

widok
z boku
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224 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PŁYTY CD / DVD

P³yty CD-R
OMEGA FREESTYLE

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 Płyta CD-R Freestyle 52x koperta 1 szt. 700 MB 263063

2 P³yta CD-R Freestyle 52x Slim 700 MB 263065

3 P³yta CD-R Freestyle 52x Cake 10 szt. 700 MB 263062

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

4 P³yta CD-R Freestyle 52x Cake 25 szt. 700 MB 263068

5 P³yta CD-R Freestyle 52x Cake 50 szt. 700 MB 263058

1

3 4

7

1

8

2

3

4

5 6

2

5

Pude³ka 
na noœniki danych
Pude³ka do przechowywania noœników danych: p³yt CD i DVD. Wyprodukowane 
w Europie, ze sztywnego i twardego plastiku. 

P - przezroczyste

Nazwa Indeks Cena netto Cena brutto

CD slim clear / black P  -  266922,   -  266108 0,89 z³ 1,09 z³

CD box clear / black P  -  266926,   -  266112 0,99 z³ 1,22 z³

Super cena

 
zadzwoñ!

P³yty DVD
OMEGA FREESTYLE

Super cena

 
zadzwoñ!

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta DVD+R Freestyle 16x Slim 4,7 GB 263174

2 P³yta DVD-R Freestyle 16x Slim 4,7 GB 263082

3 P³yta DVD+R Freestyle 16x Cake 10 szt. 4,7 GB 263171

4 P³yta DVD-R Freestyle 16x Cake 10 szt. 4,7 GB 263167

5 P³yta DVD+R Freestyle 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263177

6 P³yta DVD-R Freestyle 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263179

7 P³yta DVD+R Freestyle 16x Cake 50 szt. 4,7 GB 263169

8 P³yta DVD-R Freestyle 16x Cake 50 szt. 4,7 GB 263172

potrzebujesz płyt CD/DVD? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu. 
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.
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PŁYTY CD, CD-RW, DVD, DVD-RW

P³yta CD-R
VERBATIM

P³yta CD-RW
VERBATIM
P³yta do wielokrotnego zapisywania i usuwania danych.

P³yty CD-R
VERBATIM

3 4

1

1

przykład 
nadruku

2

2

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

P³yta CD-R 52x Slim 700 MB 263150

Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

P³yta CD-RW 8-12x Box 700 MB 263157

P³yty CD-R Printable
VERBATIM
P³yta z bia³¹ powierzchni¹ do nadruku atramentowego. 
Warstwa zapisująca Super AZO gwarantuje trwałość  
i bezpieczeństwo danych.

Super cena

 
zadzwoñ!

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta CD-R 52x Slim 700 MB 263134

2 P³yta CD-R 52x Cake 25 szt. 700 MB 263166

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta CD-R 52x Cake 10 szt. 700 MB 263143

2 P³yta CD-R 52x Cake 25 szt. 700 MB 263131

3 P³yta CD-R 52x Cake 50 szt. 700 MB 263127

4 P³yta CD-R 52x Cake 100 szt. 700 MB 263123

P³yta DVD 
Dwuwarstwowa 8,5 GB
VERBATIM

P³yty wielokrotnego zapisu DVD+RW, DVD-RW
VERBATIM

1

2

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta DVD+RW 4x Box 4,7 GB 263246

2 P³yta DVD-RW 6x Box 4,7 GB 263242

Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

P³yta DVD+R DL 8x Box 8,5 GB 263273

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!
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226 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

PŁYTY DVD

P³yty DVD
VERBATIM

1 2

P³yty DVD
VERBATIM

1

3

5 6

43

P³yty Printable DVD
VERBATIM
P³yty z bia³¹, matową powierzchni¹ do nadruku atramentowego. Oznaczenie logo 
na wewnętrznym okręgu. 

1

przykład 
nadruku

2

3

2

4

4

dostępne kolory (mix) dostępne kolory (mix)

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta DVD+R colour 16x Slim 4,7 GB 263309

2 P³yta DVD-R colour 16x Slim 4,7 GB 263313

3 P³yta DVD+R 16x Box 4,7 GB 263316

4 P³yta DVD-R 16x Box 4,7 GB 263335

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 P³yta Printable DVD+R 16x Box 4,7 GB 263317

2 P³yta Printable DVD-R 16x Box 4,7 GB 263270

3 P³yta Printable DVD+R 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263339

4 P³yta Printable DVD-R 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263321

Lp. Nazwa Zapis Opakowania Pojemnoœæ Indeks

1 Płyta DVD+R 16x Cake 10 szt. 4,7 GB 263331

2 Płyta DVD-R 16x Cake 10 szt. 4,7 GB 263293

3 Płyta DVD+R 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263263

4 Płyta DVD-R 16x Cake 25 szt. 4,7 GB 263286

5 Płyta DVD+R 16x Cake 50 szt. 4,7 GB 263269

6 Płyta DVD-R 16x Cake 50 szt. 4,7 GB 263326

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!



A
kc

es
o

ri
a 

ko
m

p
u

te
ro

w
e,

 n
o

śn
ik

i d
an

yc
h

09

227Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

DYSKI TWARDE USB

PAMIĘCI USB

DataTraveler 100 G3
KINGSTON
Złącze USB 3.0. Chowana końcówka. 
Obudowa plastikowa. Prędkość odczytu 
do 40 MB/s., zapisu - do 10 MB/s. 5 lat 
gwarancji.

DataTraveler R3.0 G2
KINGSTON
Bardzo szybki transfer. Złącze USB 3.0. 
Chowana końcówka. Wzmocniona, gu-
mowa obudowa odporna na wstrząsy. 
Prędkość odczytu do 120 MB/s., zapisu 
- do 45 MB/s. 5 lat gwarancji.

DataTraveler Micro
KINGSTON
Niewielki rozmiar. Złącze USB 2.0. 
Obudowa plastikowa. Prędkość odczytu 
do 10 MB/s., zapisu - do 5 MB/s. 5 lat 
gwarancji.

Nazwa Pojemność Indeks

Dysk 2,5" USB 3.0 500 GB 281005

Dysk 2,5" USB 3.0 1TB 281008

Przenośne dyski 
twarde 2.5’’ USB 3.0 
Store'n'go 
VERBATIM
Przenośne dyski twarde o wielkości 2,5''. Zasilane przez złącze USB 3.0. Waga: 
150 g. W komplecie oprogramowanie Nero Backitup Essentials (tworzenie 
kopii zapasowych) oraz Green button (oszczędza energię). Wymiary: 116 x 
80 x 13 mm. Gwarancja 2 lata.

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.0

USB 3.0

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

DataTraveler Locker + G3
KINGSTON
Złącze USB 3.0. Szyfrowanie sprzętowe. 
Metalowa obudowa. Prędkość odczytu 
do 10 MB/s., zapisu - 5 MB/s. 5 lat 
gwarancji. 

DataTraveler HyperX 3.0
KINGSTON
Najszybsza pamięć marki Kingston. 
Złącze USB 3.0. Prędkość odczytu do 
225 MB/s, zapisu - do 135 MB/s. 5 lat 
gwarancji.

USB 3.0

USB 3.0

Super cena

 
zadzwoñ!

Super cena

 
zadzwoñ!

Pojemność Indeks

16 GB 410075

32 GB 410076

Pojemność Indeks

64 GB 288450

128 GB 410080

256 GB 410089

Pojemność Indeks

16 GB 282444

32 GB 282445

64 GB 290285

Pojemność Indeks

16 GB 269792

32 GB 270506

64 GB 286200

Super cena

 
zadzwoñ!

Pojemność Indeks

8 GB 281336

16 GB 281510

DataTraveler microDuo 3.0 OTG
KINGSTON
Niewielki rozmiar. Złącze USB 3.0 oraz 
micro USB OTG. Kompatybilny ze smart-
fonami i tabletami. Prędkość odczytu 
do 70 MB/s, zapisu do 10 MB/s. 5 lat 
gwarancji.

USB 3.0

Super cena

 
zadzwoñ!

Pojemność Indeks

16 GB 460978

32 GB 439891

64 GB 459615

NOWOŒÆ

Zmów pendrive z indywidualnym nadrukiem. Poznaj ofertę - skontaktuj się z handlowcem.
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.
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228 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

SŁUCHAWKI I GŁOŚNIKI, BANKI ENERGII

S³uchawki 
komputerowe
PC 860 
LOGITECH
indeks: 270382
S³uchawki komputerowe z re gu la cj¹ g³o œno œci i mikro-
fonem oraz przełącznikiem wyciszenia mikrofonu na 
kablu. Wyposażone w unikalny system tłumienia szumów. 
Zapewniają bezproblemową pracę z programami i aplika-
cjami rozpoznawania mowy. Trzy odrębne wielostopniowe 
systemy regulacji dopasują słuchawki do każdej głowy. 
Z³¹ cze 2 x mini jack 3,5 mm.

Głośnik mini Leitz Complete 
LEITZ
indeks: 288225
Nieduży, przenośny głośnik z łączem Bluetooth, idealny do prowadzenia 
telekonferencji poprzez wbudowany system głośnomówiący. Możliwość 
słuchania muzyki poprzez wbudowany odtwarzacz MP3 przy użyciu karty 
micro SD. Regulacja głośności i odtwarzania utworów. Ładowanie przez 
port USB (1 kabel Mikro USB w zestawie). Kolor czarny. 

Przenośna ładowarka Leitz 
Complete
do urządzeń mobilnych
LEITZ
Posiada akumulator 5000 mAh litowo-
-polimerowy. Wyposażona w 2 złącza 
USB (każde 1000 mA) do ładowania 
dwóch smartfonów lub jednego tabletu 
oraz wskaźnik ładowania LED. Automa-
tyczne wyłączanie zasilania bez utraty 
energii, gdy nie jest w użyciu. Wymiary 
(mm): 60 x 114 x 14. Zestaw zawiera 
kabel ładujący Mikro USB (długość 10 
cm). Kolory: biały, czarny.

G³oœniki komputerowe Z200
LOGITECH
Zestaw stereofonicznych g³oœników o łącznej mocy 10 W. 
Posiada pokrętło głośności, które jednocześnie pełni rolę 
włącznika, regulację barwy dźwięku, wyjście słuchawkowe 
oraz wejście AUX na zewnętrzne źródła sygnału audio. Model 
wyposażono w standardowe złącze minijack 3,5 mm, dzięki 
któremu głośniki można podłączyć m.in. do komputera, 
smartfona, tabletu lub odtwarzacza MP3. Zestaw zasilany 
jest za pomocą dołączonego zasilacza z kablem długości 
1,8 m. Występuje w kolorze czarnym lub białym. 

59,90
Cena brutto: 73,68 z³

159,-
Cena brutto: 195,57 z³

159,-
Cena brutto: 195,57 z³

149,-
Cena brutto: 183,27 z³

BANK
energii

5000 mAh
akumulator

Kolor Indeks

biały 299373

czarny 299374

Kolor Indeks

biały 410091

czarny 288227

2 złącza USB (każde 1000 mA) 
do ładowania dwóch smartfonów 
lub jednego tabletu

można podłączyć m.in. 
do komputera, smartfona, 
tabletu lub odtwarzacza MP3

Poznaj także notatniki Leitz Complete. Sprawdź na str. 86.



A
kc

es
o

ri
a 

ko
m

p
u

te
ro

w
e,

 n
o

śn
ik

i d
an

yc
h

09

229Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

Mysz optyczna bluetooth
bezprzewodowa BT-630N
A4TECH
indeks: 410092
Bezprzewodowa mysz optyczna A4Tech z serii Office, wyposażona  
w 3 przyciski, rolkę i sensor o rozdzielczości 1000 dpi. Łączy się z kompu-
terem za pomocą Bluetooth (zasięg 10m). Kolor czarny.

79,90
Cena brutto: 98,28 zł

89,90
Cena brutto: 110,58 zł

Mysz optyczna 
bezprzewodowa V-TRACK G7-360N 
A4TECH
indeks: 277319
Bezprzewodowa mysz optyczna A4Tech z serii Office, wyposażona  
w 3 przyciski, rolkę i sensor o rozdzielczości 2000 dpi. Pracuje w paśmie 
2,4GHz i jest energooszczędna (ok. 6 miesięcy na jednej baterii). Posiada 
odbiornik nano USB, chowany w dolnej części obudowy myszy, co ułatwia 
transport. Kolor czarny.

Mysz optyczna bezprzewodowa 
MeetingMan G10-770FL
A4TECH
indeks: 462618
Bezprzewodowa mysz optyczna, wyposażona we wskaźnik laserowy oraz 
w funkcję TutorPen, umożliwiającą rysowanie na ekranie w 5 kolorach. 
Posiada 7 przycisków, rolkę i sensor o rozdzielczości 2000 dpi. Pracuje  
w paśmie 2,4GHz i jest energooszczędna (ok. 6 miesięcy na jednej baterii). 
Posiada odbiornik nano USB, chowany w dolnej części obudowy myszy, 
co ułatwia transport. Kolor czarny.

59,90
Cena brutto: 73,68 zł

MYSZY KOMPUTEROWE

Mysz optyczna
Ecco 612D
A4TECH
Mysz posiada 1 rolkę do przewijania 
ekranu, 3 przyciski – w tym jeden 
ukryty w rolce, dokładność 800 dpi, 
złącze USB. 

19,90
Cena brutto: 24,48 zł

Mysz optyczna V-TRACK N-350-2 
A4TECH
indeks: 288224
Przewodowa mysz optyczna. Wyposażona w sensor V-Track. Dzięki 
wzmocnionej wiązce świetlnej, która wnika głęboko w strukturę podłoża, 
mysz działa płynnie i dokładnie na każdej powierzchni 3D (np: puchowa 
pościel, szklany stół, marmurowy blat). Rozdzielczość 1000 dpi. 3 przy-
ciski. Złącze USB. Kolor czarny, wykończenie: czerwone.

29,90
Cena brutto: 36,78 zł

Mysz optyczna 
V-TRACK OP-550NU 
A4TECH
indeks: 294666
Przewodowa mysz optyczna. Wyposażona w sensor V-Track. Dzięki 
wzmocnionej wiązce świetlnej, która wnika głęboko w strukturę podłoża, 
mysz działa płynnie i dokładnie na każdej powierzchni 3D (np: puchowa 
pościel, szklany stół, marmurowa posadzka). Rozdzielczość 1000 dpi.  
3 przyciski. Złącze USB. Kolor czarny.

29,90
Cena brutto: 36,78 zł

wskaźnik
LASEROWY

sensor
V-Track

sensor
V-Track

rozdzielczość
1000 dpi

rozdzielczość
1000 dpi

rozdzielczość
2000 dpi

rozdzielczość
1000 dpirozdzielczość

800 dpi

rozdzielczość
2000 dpi

szukasz myszy komputerowej? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu. 
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.

działa na każdej powierzchni

działa na każdej powierzchni

energooszczędna 
(ok. 6 miesięcy 
na jednej baterii)

zasięg Bluetooth 10 m.

energooszczędna (ok. 6 miesięcy 
na jednej baterii)

Kolor Indeks

czarny 281339

srebrny 281341
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230 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

MYSZY KOMPUTEROWE

Mysz optyczna
bezprzewodowa M175
LOGITECH
indeks: 282232
Mysz optyczna bezprzewodowa. Posiada odbiornik nano USB typu 
„plug&forget”, 3 przyciski oraz rolkę. Rozdzielczość 1000 dpi. Energo-
oszczędna - żywotność baterii do 12 miesięcy.  Złącze USB. Wygodny, 
profilowany kształt dobrze dopasowuje się do obu dłoni. Kolor czarny.

Mysz RX250
Premium Optical
LOGITECH
indeks: 266103
Mysz optyczna z rolką i trzema przyciskami (trzeci przycisk ukryty w rolce). 
Optyczny sensor 1000 dpi. Złącze USB, PS/2. Kolor: czarny.

49,90
Cena brutto: 61,38 zł

Mysz optyczna
bezprzewodowa  
M235
LOGITECH
Mysz optyczna bezprzewodowa. Za-
projektowana zgodnie z wymogami 
ergonomii: podwyższony profil, żłobie-
nia na palce, gumowane wykończenie, 
bardzo precyzyjny sensor Logitech® 

Advanced Optical Tracking. Posiada 
odbiornik nano USB typu „plug&for-
get”, 3 przyciski oraz rolkę. Rozdziel-
czość 1000 dpi. Energooszczędna. 
Złącze USB. Kolor szary, wykończenie 
szare, czerwone lub niebieskie.

Mysz optyczna bezprzewodowa M525
LOGITECH
indeks: 279137
Posiada: podwyższony profil, żłobienia na palce, gumowane wykończenie, 
odbiornik nano USB typu „plug&forget”, 3 przyciski oraz przechylaną, 
bardzo precyzyjną rolkę (do przewijania w lewo lub w prawo, aby przejść 
do poprzedniej lub następnej strony internetowej). Zaawansowana 
technologia optyczna pozwala na użycie myszy na każdej powierzchni 
np. na blacie ze szkła, marmuru czy na tekstyliach. Wyjątkowo energo-
oszczędna - żywotność baterii do 36 miesięcy. Złącze USB. Kolor czarny, 
wykończenie: czerwone. 

Mysz optyczna
bezprzewodowa M185
LOGITECH
Mysz optyczna bezprzewodowa. Po-
siada odbiornik nano USB typu „plu-
g&forget”, 3 przyciski oraz rolkę. Roz-
dzielczość 1000 dpi. Energooszczędna 
- żywotność baterii do 12 miesięcy. 
Złącze USB. Wygodny, profilowany 
kształt dobrze dopasowuje się do obu 
dłoni. Kolor szary, wykończenie szare, 
czerwone lub niebieskie.

69,90
Cena brutto: 85,98 zł

69,90
Cena brutto: 85,98 zł

189,-
Cena brutto: 232,47 zł

Mysz optyczna  
B100
LOGITECH
indeks: 274764
Mysz optyczna z rolką i trzema przyciskami. Złącze USB, rozdzielczość 
800 dpi. Mysz o profilu symetrycznym: odpowiednim zarówno dla osób 
lewo- jak i praworęcznych. Kolory: czarny.

39,90
Cena brutto: 49,08 zł

rozdzielczość
1000 dpi

rozdzielczość
1000 dpi

rozdzielczość
800 dpi

rozdzielczość
1000 dpi

rozdzielczość
1000 dpi

odbiornik nano 
USB

plug&forget

odbiornik nano 
USB

plug&forget

odbiornik nano 
USB

plug&forget

odbiornik nano 
USB

plug&forget

rozdzielczość
1000 dpi

energooszczędna 
(ok. 12 miesięcy 
na jednej baterii)

energooszczędna 
(ok. 12 miesięcy 
na jednej baterii)

wyjątkowo
energooszczędna 
(ok. 36 miesięcy 
na jednej baterii)

99,90
Cena brutto: 122,88 zł

zaawansowany
sensor

optyczny
Logitech

Kolor wykończenia Indeks

szary 279436

czerwony 279439

Kolor wykończenia Indeks

szary 279434

czerwony 279429

niebieski 279430
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5 6

Podk³adki pod mysz
Miękka podkładka pod mysz. Wierzch 
z materiału. Antypoślizgowa podstawa 
zapobiega przesuwaniu się podkładki po 
powierzchni biurka. 

Podk³adki 
pod mysz MICROBAN
FELLOWES
Powierzchnia podkładek Microban ma 
działanie antybakteryjne. Podkładki 
posiadają gumowy spód zapobiegający 
ślizganiu po blacie.

Podk³adki piankowe 
pod mysz 
Memory Foam
FELLOWES
Podkładka ergonomiczna z podparciem 
pod nadgarstek. Kształt podkładki dopa-
sowuje się do ręki zapewniając komfort 
pracy. Antypoślizgowa podstawa za-
pobiega przesuwaniu się podkładki po 
powierzchni biurka. 

PODKŁADKI POD MYSZY

4,99
Cena brutto: 6,14 zł

13,90
Cena brutto: 17,10 zł

1 2

3 4

NOWOŒÆNOWE WZORY

Kolor Indeks

czerwony 302131

niebieski 302130

czarny 285863

Kolor Indeks

czarny 462621

granatowy 462623

szary 462622

Podk³adki pod mysz
żelowe duże
Miękka podkładka pod mysz 
z poduszką żelową chroniącą 
nadgarstek. Wierzch z materiału. 
Antypoślizgowa podstawa zapo-
biega przesuwaniu się podkładki 
po powierzchni biurka. 

Podk³adki piankowe pod nadgarstki 
przed klawiaturę Memory Foam
FELLOWES
Podkładki ergonomiczne do podparcia dłoni 
przy pracy na klawiaturze. Kształt podkładki 
dopasowuje się w zależności od siły nacisku ręki 
i ciepła ciała zapewniając komfort pracy. Anty-
poślizgowa podstawa zapobiega przesuwaniu 
się podkładki po powierzchni biurka. 

19,90
Cena brutto: 24,48 zł

40,90
Cena brutto: 50,31 zł

Kolor Indeks

granatowy 288283

czarny 288282

Kolor Indeks

niebieski 295247

czarny 295246

Podk³adki foto
pod mysz
Twarda podkładka pod mysz z fotonadrukiem. 
Antypoślizgowa podstawa zapobiega przesu-
waniu się podkładki po powierzchni biurka. 

8,99
Cena brutto: 11,06 zł

42,90
Cena brutto: 52,77 zł

Lp. Wzór Indeks

1 Delfiny 285853

2 Krople rosy 288234

3 Kamienie 288233

4 Chmury 288232

5 Ślad opony 288262

6 Granatowa 459619

Szukaj aktualnych wzorów na 
www.lobos.pl

lub zadzwoń do handlowca.
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232 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Konstrukcja 
odporna 

na zalanie

KLAWIATURY

Zestaw bezprzewodowy  
klawiatura i mysz optyczna 
MK270
LOGITECH
indeks: 287114
Zestaw zawiera bezprzewodową klawiaturę USB oraz bezprzewodową mysz 
optyczną. Niezawodne połączenie bezprzewodowe umożliwia pracę i zabawę  
w promieniu 10 m bez niemal żadnych opóźnień i zaników sygnału.  Urządzenia 
pracują w paśmie 2,4GHz i są energooszczędne (24-miesięczna żywotność 
baterii klawiatury* i 12-miesięczna żywotność baterii myszy*). Posiada 8 
klawiszy skrótu, natychmiastowy dostęp do elementów sterujących multi-
mediami. Klawisze pracują bardzo cicho - „bez kliku".

* Podana żywotność baterii klawiatury odnosi się do około 2 000 000 naciśnięć klawiszy w ciągu roku, w typowych warunkach pracy biurowej. Wyniki uzyskiwane przez poszczególnych 
użytkowników mogą być różne. Żywotność baterii myszy może zależeć od intensywności użytkowania i charakteru pracy na komputerze.

Klawiatura K120
LOGITECH
indeks: 275524
Klawiatura posiada płaski profil, niski skok (jak w notebookach), co ułatwia 
zachowanie wygodnego, naturalnego położenia dłoni. Zaokrąglone wygodne 
klawisze, podstawka pod nadgarstki. Konstrukcja odporna na zalanie (płyn 
wypływa na zewnątrz klawiatury). Złącze USB. Klawisze pracują bardzo cicho 
- „bez kliku". Prosta instalacja typu „plug and play”.

Klawiatura bezprzewodowa K230 
LOGITECH
indeks: 283209
Klawiatura bezprzewodowa niewielkich rozmiarów. Komunikacja poprzez 
miniaturowy odbiornik USB. Pracuje w paśmie 2,4GHz i jest energooszczędna 
(24-miesięczna żywotność baterii*). Transfer danych między klawiaturą a 
odbiornikiem chroniony jest za pomocą jednego z najlepszych dostępnych 
mechanizmów szyfrowania (128-bitowe szyfrowanie AES). Klawisze pracują 
bardzo cicho - „bez kliku". Prosta instalacja typu „plug and play”.

Klawiatura Stroke USB
TRACER
indeks: 462627
Klasyczny układ klawiszy. Duży "Enter" oraz "Backspace". Niski skok (jak  
w notebookach), zaokrąglone wygodne klawisze. Złącze USB. 

Klawiatura 
Reef USB 
TRACER
indeks: 462631
Klasyczny układ klawiszy. Duży "Enter" oraz "Backspace". Dodatkowe klawisze 
multimedialne i internetowe. Niski skok (jak w notebookach), zaokrąglone 
wygodne klawisze. Złącze USB.

139,-
Cena brutto: 170,97 zł

19,90
Cena brutto: 24,48 zł

59,90
Cena brutto: 73,68 zł

29,90
Cena brutto: 36,78 zł

99,90
Cena brutto: 122,88 zł

Zestaw bezprzewodowy  
klawiatura i mysz optyczna MK220
LOGITECH
indeks: 279346
Zestaw zawiera bezprzewodową klawiaturę USB oraz bezprzewodową mysz 
optyczną. Niezawodne połączenie bezprzewodowe umożliwia pracę w promie-
niu 10 m bez niemal żadnych opóźnień i zaników sygnału. Klawiatura niewiel-
kich rozmiarów. Urządzenia pracują w paśmie 2,4GHz i są energooszczędne 
(24-miesięczna żywotność baterii klawiatury* i 5-miesięczna żywotność 
baterii myszy*). Transfer danych między klawiaturą a odbiornikiem chroniony 
jest za pomocą jednego z najlepszych dostępnych mechanizmów szyfrowania 
(128-bitowe szyfrowanie AES). Klawisze pracują bardzo cicho - „bez kliku". 
Prosta instalacja typu „plug and play”.

99,90
Cena brutto: 122,88 zł

NOWOŒÆ NOWOŒÆ
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Podstawka
pod komputer lub niszczarkę
FELLOWES
indeks: 263385
Podstawa umożliwia bezpieczne ustawienie i przemieszczanie jednostki 
centralnej komputera. Wytrzymała konstrukcja, nośność do 50 kg, kółka  
z blokadą. Regulacja szerokości w zakresie 70 - 280 mm.

Podstawka
pod komputer
FELLOWES
indeks: 263409
Podstawa umożliwia bezpieczne ustawienie i przemieszczanie jednostki 
centralnej komputera. Wykonana z metalu, dzięki kółkom z blokadą można 
łatwo blokować jej położenie. Regulacja szerokości w zakresie 152 - 229 mm. 
Kolor: grafitowy.

99,90
Cena brutto: 122,88 zł82,90

Cena brutto: 101,97 zł

PODSTAWKI

Podstawka 
na dokumenty
Memo Board
FELLOWES
indeks: 263389
Podstawka zawiera podk³adkê Memo Board do no to wa nia markerem 
œcieralnym. Klips mo¿e utrzymaæ dokumenty o gruboœci do 150 kartek. 
Wypinana podpórka  umo¿liwia wy ko rzy sta nie podstawki jako podk³adki do 
no to wa nia. 5 pozycji nachylenia, miejsce na d³u go pis.

Podstawka 
na dokumenty 
czarna
FELLOWES
indeks: 281945
Składana, łatwa do przechowywania w szufladzie lub kieszeni torby na 
notebooka. Może służyć także jako podpórka do notowania. Klips jest  
w stanie utrzymać dokumenty o grubości do 125 kartek. Posiada zdejmowaną, 
przezroczystą linijkę.

Klips 
do dokumentów 
do notebooka
FELLOWES
indeks: 263392
Niewielkie rozmiary, idealny dla użytkowników komputerów przenośnych, 
ułatwia korzystanie z dokumentów w trakcie pracy na komputerze stacjo-
narnym. Gdy nie jest używany, może być w łatwy sposób złożony lub zdjęty 
i schowany do torby lub szuflady.

69,90
Cena brutto: 85,98 zł

34,90
Cena brutto: 42,93 zł

10,90
Cena brutto: 13,41 zł

Szuflada na klawiaturę
z podstawą pod mysz
FELLOWES
indeks: 263413
Szuflada mocowana pod blatem stołu lub biurka pozwala uzyskać dodatkową 
powierzchnię użytkową. Możliwość montażu w 3 różnych płaszczyznach  
w stosunku do blatu (43, 53, 64 mm). Zawiera wysuwaną podstawę pod 
myszkę, która może być umieszczona zarówno po prawej, jak i po lewej stro-
nie szuflady. Blokada z tyłu szuflady zapobiega przesuwaniu się klawiatury. 
Wymiary miejsca na klawiaturę: 515 x 240 mm.

139,-
Cena brutto: 170,97 zł

potrzebujesz podstawki pod komputer lub niszczarkę? Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem 
dostępnego asortymentu. Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.lobos.pl.
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infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Podkładka Maxi Cool pod notebooka 
FELLOWES
indeks: 295249
Ułatwia zachowanie zdrowej pozycji w trakcie pisania (aby zmniejszyć napię-
cie karku). Posiada ultra cichy wentylator zasilany przez USB do chłodzenia 
notebooka. Do zastosowania z notebookami do rozmiaru 17''. Antypoślizgowe 
nóżki. Wytrzymała i lekka konstrukcja. 

PODSTAWY POD MONITORY I NOTEBOOKI

129,-
Cena brutto: 158,67 zł

Podstawka Office Suites pod notebooka 
FELLOWES
indeks: 263384
Podstawka pod notebooka z regulowanym k¹tem nachylenia – 6 pozycji. 
Mo¿ li woœæ ³¹cze nia z do dat ko wy mi pó³kami na dokumenty. An ty po œli zgo we, 
gu mo we nó¿ki. Wymiary: 104 x 386 x 360 mm.

Podkładka Go Riser pod notebooka 
FELLOWES
indeks: 273924
Składana podkładka pod notebooka do wykorzystania w biurze i podróży. 
Otwiera się jak książka, aktywując łuk, który stanowi podstawę podpórki. 
Wykonana z elastycznego i wytrzymałego tworzywa. Wyposażona  
w antypoślizgowe nakładki oraz otwory odprowadzające ciepło z komputera. 
Po złożeniu mieści się w torbie na notebooka. Maksymalny rozmiar notebooka 
15,6”. Wymiary po złożeniu 276 x 385 x 8 mm.

59,90
Cena brutto: 73,68 zł 109,-

Cena brutto: 134,07 zł

Podstawka Smart Suites z 4 portami USB  
pod notebooka
FELLOWES
indeks: 270309
Pozwala ustawić ekran laptopa na wysokości wzroku, co pomaga zapobiegać 
bólom mięśni i karku. Na notebooki do rozmiaru 17” i maksymalnej wadze do 
6 kg. Możliwość regulacji wysokości – 3 pozycje. Posiada dużą kieszeń na 
akcesoria z przodu podstawy, antypoślizgowe gumowe nóżki, 4 porty USB 
2.0 oraz system organizacji kabli umieszczone z tyłu podstawy.

179,-
Cena brutto: 220,17 zł

Podstawa  Smart Suites pod monitor LCD
FELLOWES
indeks: 273347
Podstawa pozwala ustawić monitor na wysokości wzroku, co pomaga 
zapobiegać bólom mięśni i karku. Przeznaczona dla monitorów LCD/TFT 
do rozmiaru 21” i o maks. wadze do 10 kg. Posiada regulację wysokości  
– 3 pozycje od 100 do 130 mm oraz antypoślizgowe gumowe nóżki.

Podstawka Office Suites pod monitor
FELLOWES
indeks: 263386
Podstawka pod monitory o maksymalnej wadze do 36 kg. Mo¿ li woœæ regu-
lowania wysokoœci od 100 do 150 mm – 5 pozycji. Szu fla da na d³u go pi sy, 
drobne elementy, dokumenty itp.

149,-
Cena brutto: 183,27 zł

109,-
Cena brutto: 134,07 zł



A
kc

es
o

ri
a 

ko
m

p
u

te
ro

w
e,

 n
o

śn
ik

i d
an

yc
h

09

235Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

PODPÓRKI POD PLECY

Podpórka 
profesjonalna pod plecy
FELLOWES
indeks: 276588
Ergonomiczna podpórka do montażu na każdego rodzaju fotel biurowy. 
Trzyczęściowa poduszka w odcinku lędźwiowym kręgosłupa zapewnia jego 
optymalne podparcie oraz dostosowanie do kształtów ciała. Specjalne wy-
pełnienie łatwo dostosowuje się do postawy. Potrójne mocowanie zapewnia 
stabilność zawieszenia i eliminuje przesuwanie się podpórki na krześle. 
Kolorystyka i materiał dopasowany do większości foteli biurowych. Posiada 
certyfikat organizacji FIRA*.

Podpórka pod plecy 
siatkowa
FELLOWES
indeks: 281956
Ergonomiczna podpórka do redukcji napięcia w plecach i utrzymania prawi-
dłowej postawy. Wyposażona w dwie poduszki do podparcia pleców. Siatkowy 
materiał dopasowuje się do konturu ciała zapewniając lepsze podparcie. 
System napinający Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie praktycznie do 
każdego fotela i eliminuje potrzebę regulacji. Oddychający siatkowy materiał 
zwiększa komfort użytkowania. Posiada certyfikat organizacji FIRA*.

Podpórka ergonomiczna 
na krzesło
FELLOWES
indeks: 276587
Ergonomiczna, siatkowa podpórka do pleców. Poprawia komfort pracy mini-
malizując napięcie mięśni przez podtrzymanie i redukcję obciążenia pleców  
w odcinku lędźwiowym. Delikatnie modeluje kontur ciała. Wykonana z mate-
riału siatkowego - pozwala na swobodną cyrkulację powietrza. Łatwy sposób 
mocowania do dowolnego krzesła. Posiada certyfikat organizacji FIRA*.

Podpórka profesjonalna
pod plecy - siatkowa
FELLOWES
indeks: 281957
Ergonomiczna podpórka do redukcji napięcia w plecach i utrzymania prawi-
dłowej postawy przy pracy. Układ trzech poduszek podpierających plecy. Spe-
cjalne podparcie wykonane z pianki pamięciowej wspiera odcinek lędźwiowy. 
Możliwość regulacji wysokości ułatwia dopasowanie do potrzeb użytkownika. 
System napinający Tri-Tensioning pozwala na przymocowanie praktycznie do 
każdego fotela i eliminuje potrzebę regulacji. Oddychający siatkowy materiał 
zwiększa komfort użytkowania. Posiada certyfikat organizacji FIRA*.

159,-
Cena brutto: 195,57 zł

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

169,-
Cena brutto: 207,87 zł

129,-
Cena brutto: 158,67 zł

* FIRA - angielski instytut działający od 1949 roku w zakresie  testowania, badania i opiniowania produktów (szczczególnie mebli) 
pod względem spełniania standardów w tym także ergonomiczności. Więcej informacji na www.fira.co.uk 

Siedzenie w fotelu przez wiele godzin 
bez odpowiedniego wsparcia dla nóg  
i pleców może prowadzić do osłabienia 
krążenia, dolegliwości pleców oraz 
ogólnego zmęczenia. Jeżeli Twój fotel 
nie zapewnia odpowiedniego wsparcia 
dla odcinka lędźwiowego - użyj 
podpórki pod plecy oraz podnóżka 
by nie tylko utrzymać odpowiednią 
postawę, ale także zwiększyć swój 
komfort pracy.

PRZYZWYCZAJENIE ROZWIĄZANIEPROBLEM

zapobiegaj bólom pleców i nóg w biurze
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236 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

Podnóżek odświeżający 
FELLOWES
indeks: 410111
Podnóżek umożliwiający zachowanie wygodnej pozycji podczas pracy, 
wyposażony w otwory wentylacyjne dla umożliwienia cyrkulacji powie-
trza wokół stóp oraz wypukłe wzory do masowania i zabezpieczenia stóp 
przed zsuwaniem. Regulowany kąt nachylenia i dwie ustawiane wysokości 
platformy (95 lub 135 mm).

Podnóżek standard
FELLOWES
indeks: 263394
Ergonomiczny podnóżek pod stopy poprawiający komfort pracy. Specjalnie 
wypukła powierzchnia może służyć do masażu stóp. Posiada regulację 
wysokości oraz kąta nachylenia.  

Podnóżek Microban
FELLOWES
indeks: 263388
Podnóżek posiada specjalną powłokę antybakteryjną Microban oraz po-
wierzch nię antypoœlizgową. Posiada 3-stopniową regulację wysokości 
oraz kąta nachylenia. Możliwość blokady pozycji nachylenia. 

Podnóżek profesjonalny Ultimate
FELLOWES
indeks: 410113
Ergonomiczny podnóżek pod stopy poprawiający komfort pracy. Regulo-
wany kąt nachylenia i wysokości zapewnia 3 wysokości platformy (100, 
135 lub 165 mm). Specjalne wypustki na powierzchni zabezpieczają stopy 
przed zsuwaniem oraz przez ucisk masują, poprawiając krążenie.

0-30◦ANTY- 
BAKTERYJNY

0-30◦

99,90
Cena brutto: 122,88 zł

129,-
Cena brutto: 158,67 zł 179,-

Cena brutto: 220,17 zł

99,90
Cena brutto: 122,88 zł

Podnóżek profesjonalny 
chłodząco – grzewczy
FELLOWES
indeks: 276446
Podnóżek ergonomiczny, który oprócz podparcia stóp oferuje funkcję 
ogrzewania lub wentylacji. Dzięki funkcji podgrzewania podnosi komfort 
pracy według indywidualnych potrzeb (2 poziomy mocy: 125 i 250W). 
Posiada wypukłą powierzchnię służącą do masażu stóp. Długość kabla 
zasilającego 1,25 metra.

125W

250W

0-30◦

299,-
Cena brutto: 367,77 zł

Podnóżek kompaktowy Foot Rocker
FELLOWES
indeks: 273687
Ergonomiczny podnóżek pod stopy umożliwiający kołysanie nogami (ko-
łysanie poprawia krążenie i redukuje zmęczenie nóg). Specjalnie wypukła 
powierzchnia może służyć do masażu stóp. Możliwość ustawienia dwóch 
wysokości platformy (65 mm lub 95 mm) oraz kąta nachylenia.  

109,-
Cena brutto: 134,07 zł

PODNÓŻKI

95 13
5

65 95

10
0

13
5

16
5

* FIRA - angielski instytut działający od 1949 roku w zakresie  testowania, badania i opiniowania produktów (szczczególnie mebli) 
pod względem spełniania standardów w tym także ergonomiczności. Więcej informacji na www.fira.co.uk 
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237Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

LISTWY PRZECIWPRZEPIĘCIOWE, PRZEDŁUŻACZE, KABLE

Listwa 
przeciwprzepiêciowa
ACAR
Listwa przeciwprzepiêciowa, piêciogniazdowa z zabezpieczeniem (bezpiecz-
nik do ochrony sprzêtu komputerowego i elektronicznego). Gwarancja 5 lat.

Długość Iloœæ gniazd Indeks Cena netto   Cena brutto

1,8 m 5 273390 36,90 z³ 45,39 z³

3,0 m 5 273391 39,90 z³ 49,08 z³

5,0 m 5 273393 47,90 z³ 58,92 z³

Listwa 
przeciwprzepięciowa
ACAR
Posiada 8 lub 10 gniazd, podświetlany wyłącznik, zwłoczny bezpiecznik automa-
tyczny. Ochrona poprzez warystor, czas reakcji poniżej 25 ns. Długość przewodu: 
1,5 lub 3,0m. Dostępna w kolorze szarym lub czarnym. Gwarancja 10 lat.

Kable i przed³u¿acze USB 

Kable zasilaj¹ce
Kable HDMI 

2

1

Organizator kabli - CABLEZIP
FELLOWES
indeks: 263414
Przeznaczony do organizowania i ochrony kabli. Prosty w obsłudze aplikator 
pozwala na szybkie wsunięcie kabli w osłonę. Długość osłony - 2 m (można 
ją przyciąć na żądaną długość), średnica 2 cm. Wykonany z wytrzymałego 
polipropylenu.

39,90
Cena brutto: 49,08 zł

Listwa 
przeciwprzepiêciowa
PowerGuard 
TRACER
Listwa zasilająca z podświetlanym wyłącznikiem, 5 gniazd z uziemieniem. 
Układ przeciwprzepięciowy: 1 warystor, bezpiecznik 10A, napięcie znamio-
nowe: AC 230V, maksymalne napięcie chwilowe: 6000V, czas reakcji: < 25ns, 
ochrona przeciw porażeniu przy próbie kontaktu z przewodem fazowym 
(bezpieczna dla dzieci). Gwarancja 2 lata.

Długość Iloœæ gniazd Kolor - Indeks Cena netto   Cena brutto

1,5 m
8  -  276591,   -  276589 42,90 z³ 52,77 z³

10  -  276598,   -  276600 42,90 z³ 52,77 z³

3,0 m
8  -  276593,   -  276595 49,90 z³ 61,38 z³

10  -  276601,   -  410115 49,90 z³ 61,38 z³

Długość Iloœæ gniazd Indeks Cena netto   Cena brutto

1,5 m 5 263433 49,90 z³ 61,38 z³

3,0 m 5 263429 53,90 z³ 66,30 z³

5,0 m 5 263431 59,90 z³ 73,68 z³

Rodzaj kabla Długość Indeks Cena 
netto   

Cena 
brutto

1. 
Kable 

USB 2.0

USB, A -B  (mêski -mêski) HQ Laser 1,8 m 263679 5,99 z³ 7,37 z³

USB, A -B  (mêski -mêski) HQ Laser 3 m 263681 8,99 z³ 11,06 z³

USB, A -B  (mêski -mêski) HQ Laser 5 m 269245 11,90 z³ 14,64 zł

2.Przed³u¿acze
USB 2.0

USB, A -A  (mêski -żeński) 1,8 m 263674 4,99 z³ 6,14 z³

USB, A -A  (mêski -żeński) 3 m 274951 5,99 z³ 7,37 z³

Rodzaj kabla Długość Indeks Cena netto   Cena brutto

kabel zasilaj¹cy 1,8 m 263642 9,99 z³ 12,29 z³

kabel zasilaj¹cy 3 m 263644 14,90 z³ 18,33 z³

Rodzaj kabla Długość Indeks Cena netto   Cena brutto

HDMI 2 m 269013 14,90 zł 18,33 zł

HDMI 3 m 270021 19,90 zł 24,48 zł

HDMI 5 m 273241 29,90 zł 36,78 zł

Długość Iloœæ gniazd Indeks Cena netto   Cena brutto

1,8 m 5 410120 29,90 z³ 36,78 z³

3,0 m 5 410121 34,90 z³ 42,93 z³

Listwa 
przeciwprzepiêciowa PowerWatch
TRACER
Ekonomiczna listwa przeciwprzepięciowa. Posiada 5 gniazd, bezpiecznik oraz 
układ przeciwprzepięciowy. Gwarancja 2 lata.

Zobacz także zaczepy do mocowania kabli. Sprawdź na str. 394
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238 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

ŒRODKI CZYSTOŒCI

Antystatyczna pianka
do czyszczenia sprzêtu
biurowego
AF
indeks: 263361
Najwyższej klasy antystatyczna pianka do usuwania 
kurzu, py³u i zabrudzeñ z powierzchni plastikowych, 
obudów sprzętu oraz mebli. Po użyciu pozostawia 
warstwę zabezpieczającą, która ogranicza osadza-
nie się kurzu. Pojemnoœæ: 300 ml. Pojemnik pod 
ciśnieniem.

Antystatyczny p³yn 
do czyszczenia 
monitorów LCD
AF
indeks: 263363
Antystatyczny p³yn do czyszczenia ekranów LCD, 
TFT, CRT, filtrów monitorowych, luster, soczewek, 
szyb i elementów optycznych kserokopiarek, skane-
rów itp. Nie pozostawia smug ani plam po u¿yciu. 
Pojemnoœæ:  250 ml w aerozolu. 

18,90
Cena brutto: 23,25 zł 18,90

Cena brutto: 23,25 zł

Chusteczki
bezpy³owe 
AF
indeks: 263365
Najwy¿szej jakoœci bezpy³owe chusteczki papierowe. Pakowane w kartonowe 
pude³ko, u³atwiaj¹ce wyjmowanie kolejnych chusteczek. Skutecznie absorbuj¹ce, 
doskona³e do czyszczenia na sucho i na mokro. Zawartoœæ: 200 szt.

P³yn czyszczący
do usuwania etykiet
AF
indeks: 263367
Usuwa naklejki samoprzylepne (etykiety, cenówki)  
ze wszystkich wodoodpornych powierzchni. Dzia³a 
szybko i efektywnie. Końcówka wyposażona w 
szczotkę do nanoszenia preparatu. Pojemnoœæ: 
200 ml.

Nas¹czone uniwersalne
chusteczki 
do czyszczenia
AF
indeks: 263366
Nas¹czone chusteczki czyszcz¹ce ogólnego 
stosowania. Przeznaczone do czyszczenia filtrów 
monitorowych, obudów i klawiatur. Niepalne. 
Bardzo wydajne i proste w u¿yciu. Zawartoœæ: 100 
chusteczek.

Œciereczki
mokre i suche 
do monitorów LCD
AF
indeks: 263369
Œciereczki do czyszczenia ekranów monitorowych oraz filtrów monitorowych. 
Chusteczki nas¹czone s¹ specjalnym preparatem nie zawieraj¹cym alkoholu 
ani innych substancji mog¹cych uszkodziæ matrycê LCD lub pow³okê monito-
rów TFT. W komplecie tak¿e chusteczki do wysuszenia czyszczonego ekranu. 
Zestaw zawiera 20 par chusteczek w saszetkach nas¹czonych oraz suchych.

Sprê¿one powietrze
AF
indeks: 263364
Niepalny sprê¿ony antystatyczny gaz do wydmu-
chiwania kurzu i zanieczyszczeñ z niedostêpnych 
przestrzeni sprzêtu biurowego. Nie zawiera freonu, 
bezpieczny dla elektroniki. Możliwość pracy w 
pozycji odwróconej o 180o. Dzięki załączonej rurce 
możliwość precyzyjnego skierowania strumienia 
gazu do czyszczonego miejsca. Pojemnoœæ: 400 ml 
w aerozolu. 

Super mocne
sprê¿one powietrze
AF
indeks: 273904
Niepalny super mocny sprê¿ony antystatyczny gaz 
do usuwania kurzu i zanieczyszczeñ z niedostêpnych 
przestrzeni sprzêtu biurowego. Nie zawiera freonu, 
bezpieczny dla elektroniki. Możliwość pracy w pozycji 
odwróconej o 180o. Dzięki załączonej rurce możli-
wość precyzyjnego skierowania strumienia gazu do 
czyszczonego miejsca. Pojemnoœæ: 300 ml w aerozolu. 

37,90
Cena brutto: 46,62 zł

27,90
Cena brutto: 34,32 zł

64,90
Cena brutto: 79,83 zł 59,90

Cena brutto: 73,68 zł

18,90
Cena brutto: 23,25 zł

20
kompletów

200
chusteczek

300ml
pojemność

250ml
pojemność

200ml
pojemność

300ml
pojemność

400ml
pojemność

100
chusteczek

nie wywołuje
elektrostatyczności

nie wywołuje
elektrostatyczności

do użycia
także w pozycji

odwróconej

do użycia
także w pozycji

odwróconej

18,90
Cena brutto: 23,25 zł
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239Mamy bardzo szeroką ofertę produktów dla biura, więcej znajdziesz
w sklepie internetowym na www.lobos.pl - zapraszamy.

ŒRODKI CZYSTOŒCI

Płyn do czyszczenia 
ekranów LCD
TRACER
indeks: 273480
Płyn do czyszczenia zabrudzeń z monitorów 
oraz wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych. 
Nie zawiera alkoholu ani innych składników 
mogących uszkodzić powłokę ochronną ekranu. 
Butelka z atomizerem. Pojemność 250 ml.

Pianka 
do czyszczenia
plastiku
TRACER
indeks: 273433
Pianka do czyszczenia obudów sprzętu kompu-
terowego (myszy, klawiatur, głośników i obudów 
monitorów) oraz sprzętu biurowego. Aktywna 
piana działa antybakteryjnie i antystatycznie 
zapobiegając osadzaniu się kurzu. Nie pozostawia 
smug. Pojemność 400 ml. 

Ściereczki nasączone 
do czyszczenia 
ekranów LCD
TRACER
indeks: 273482
Zestaw ściereczek do czyszczenia wszelkiego 
rodzaju powierzchni szklanych oraz monitorów 
LCD, telewizorów, telefonów komórkowych. Chu-
steczki działają antystatycznie i bakteriobójczo. 
Praktyczny dyspenser ułatwia wyjmowanie po-
jedynczych chusteczek i chroni pozostałe przed 
wyschnięciem.  Produkt jest przyjazny dla śro-
dowiska (ulega biodegradacji). Ilość 100 sztuk.

Pianka 
do czyszczenia
ekranów LCD
TRACER
indeks: 273483
Pianka do czyszczenia ekranów ciekłokry-
stalicznych LCD, TFT, notebooków, PDA oraz 
powierzchni szklanych. Aktywna piana działa 
antybakteryjnie i antystatycznie zapobiegając 
osadzaniu się kurzu. Nie pozostawia smug. 
Pojemność 200 ml.

12,90
Cena brutto: 15,87 zł

12,90
Cena brutto: 15,87 zł

12,90
Cena brutto: 15,87 zł

Ściereczka 
z mikrofibry 
TRACER
indeks: 273437
Ściereczka z wysokiej jakości mikrofibry do czyszczenia i polerowania moni-
tora, ekranu nawigacji itp. bez użycia detergentów. Doskonale sprawdza się 
w użyciu na sucho jak i w połączeniu ze środkami czyszczącymi. Wymiary: 
24 x 24 cm.

Płyta 
czyszcząca
napęd CD/ DVD
TRACER
indeks: 273435
Płyta zawierająca specjalne szczoteczki do czysz-
czenia optyki w napędach czytników CD-ROM / 
DVD-ROM i CD Audio.

8,99
Cena brutto: 11,06 zł

8,99
Cena brutto: 11,06 zł

400ml
pojemność

Sprężone 
powietrze
TRACER
indeks: 273432
Sprężony gaz do usuwania kurzu z trudno 
dostępnych miejsc w urządzeniach biurowych, 
takich jak: klawiatury, obudowy komputerowe, 
drukarki, faksy itp. Dzięki kapilarnej rurce moż-
liwe jest precyzyjne skierowanie strumienia gazu 
w zabrudzone miejsce. Pojemność 400 ml.

12,90
Cena brutto: 15,87 zł

400ml
pojemność

250ml
pojemność

200ml
pojemność

100
ściereczek

12,90
Cena brutto: 15,87 zł
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240 Kraków, tel. 12 413 28 00
infolinia: 801 555 556

Katowice, tel. 32 353 40 06
Kielce, tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz, tel. 18 443 76 34
Nowy Targ, tel. 18 264 00 62

Tarnów, tel. 14 627 45 22
Rzeszów, tel. 17 853 99 88

ŒRODKI CZYSTOŒCI

Pianka czyszcząca 
do plastiku
FELLOWES
indeks: 263377
Delikatna, antystatyczna pianka do czyszczenia po-
wierzchni plastikowych i laminowanych. Działa skutecz-
nie na wszystkich rodzajach powierzchni (np. drukarki, 
blaty) i usuwa nawet najcięższe plamy np. z tuszu (nie 
nadaje się do czyszczenia powierzchni szklanych i mo-
nitorów). Zawiera składniki antystatyczne zapobiegające 
osadzaniu się kurzu. Nie pozostawia smug. Pojemnik pod 
ciśnieniem. Pojemność: 400 ml.

14,90
Cena brutto: 18,33 zł

Ściereczki nasączone 
do czyszczenia ekranów
FELLOWES
indeks: 263375
Nasączone, biodegradowalne ściereczki do czyszczenia 
ekranów sprzętu komputerowego. Nie pozostawiają 
smug, posiadają właściwości antystatyczne. Posiadają 
przyjazną środowisku formułę. Opakowanie zawiera 
100 ściereczek.

14,90
Cena brutto: 18,33 zł

Ściereczki nasączone
FELLOWES
indeks: 263376
Czyszczą plastikowe, metalowe i laminowane po-
wierzchnie, włączając klawiatury, drukarki i blaty 
(nie nadają się do czyszczenia powierzchni szklanych  
i monitorów). Posiadają właściwości antystatyczne, nie 
zawierają alkoholu i są przebadane dermatologicznie. 
Posiadają przyjazną środowisku formułę i w 100 % 
nadają się do ponownego przetworzenia. Opakowanie 
zawiera 100 ściereczek.

14,90
Cena brutto: 18,33 zł

Ściereczki nasączone 
antybakteryjne 
do czyszczenia ekranów
FELLOWES
indeks: 281962
Zabijają 99,9% bakterii i wirusów, włączając wirus listerii, 
E. coli, salmonelli, gronkowca złocistego. Skuteczne w 
walce z grypą (H3N2) i świńską grypą (H1N1). Zapewniają 
trwałą ochronę do 3 dni - formuła jest aktywna już po 15 
sekundach. Minimalna zawartość alkoholu - mniejsza 
niż 1%. Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości 
antystatyczne. Ściereczki zostały wykonane z biodegra-
dowalnego włókna. Opakowanie zawiera 100 ściereczek.

18,90
Cena brutto: 23,25 zł

Ściereczki nasączone 
antybakteryjne
FELLOWES
indeks: 281963
Zabijają 99,9% bakterii i wirusów, włączając wirus listerii, 
E. coli, salmonelli, gronkowca złocistego. Skuteczne  
w walce z grypą (H3N2) i świńską grypą (H1N1). Zapew-
niają trwałą ochronę do 7 dni - formuła jest aktywna już po 
15 sekundach. Minimalna zawartość alkoholu - mniejsza 
niż 1%. Nie pozostawiają smug, posiadają właściwości 
antystatyczne. Ściereczki zostały wykonane z biodegra-
dowalnego włókna. Opakowanie zawiera 100 ściereczek.

18,90
Cena brutto: 23,25 zł

400ml
pojemność

100
ściereczek

100
ściereczek

100
ściereczek

100
ściereczek

Sprężone powietrze 
bez HFC
FELLOWES
indeks: 274966
Sprężony gaz do wydmuchiwania kurzu i zanieczysz-
czeń z trudno dostępnych miejsc w klawiaturach, 
drukarkach lub innych urządzeniach. Pojemność 
350ml. Pojemnik ciśnieniowy podczas użytkowa-
nia musi znajdować się w pozycji pionowej (zawór  
u góry). Wolne od gazów HFC i przyjazne dla warstwy 
ozonowej.

Sprężone powietrze 
odwracalne bez HFC
FELLOWES
indeks: 274476
Sprężony gaz do wydmuchiwania kurzu i zanieczyszczeń 
z trudno dostępnych miejsc w klawiaturach, drukarkach 
lub innych urządzeniach. Pojemność 200ml. Pojemnik 
ciśnieniowy podczas użytkowania może znajdować się  
w pozycji odwróconej (zawór u góry lub u dołu). Wolne od 
gazów HFC i przyjazne dla warstwy ozonowej.

Płyn do czyszczenia 
ekranów
FELLOWES
indeks: 263378
Płyn czyści szyby skanerów, komputerów PDA, ekrany 
monitorów i laptopów. Nie pozostawia smug, posiada 
właściwości antystatyczne, nie zawiera alkoholu i jest 
przebadany dermatologicznie. Posiada przyjazną środo-
wisku formułę. Butelka z atomizerem. Pojemność 250 ml.

16,90
Cena brutto: 20,79 zł

14,90
Cena brutto: 18,33 zł

20,90
Cena brutto: 25,71 zł

350ml
pojemność

250ml
pojemność

200ml
pojemność

do użycia
także w pozycji

odwróconej


