
DZIAŁ VII

Akcesoria komputerowe

www.drukarnia.mielec.pl

PROJEKT / DRUK / PRODUKT



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl

A
KC

ES
O

RI
A

 K
O

M
PU

TE
RO

W
E

D
ZI

A
Ł 

V
II

140

PUDEŁKO OKRĄGŁE PUSTE

INDEKS OPIS

PUD10/CD na 10 płyt 
PUD25/CD na 25 płyt 
PUD50/CD na 50 płyt 
PUD100/CD na 100 płyt 

KOPERTA NA CD

INDEKS

KOP4

PŁYTY CD-R VERBATIM

INDEKS OPIS

CD11    700MB/80 min. slim
CD32/V  P.10 CAKE
CD50  P.50 CAKE
CD100     P.100 CAKE

PŁYTY CD-R CAKE

INDEKS OPIS

CD32 700MB P.10 
CD25/T P.25 

PŁYTY DVD 

INDEKS OPIS

DVD9 DVD+R 4,7GB 8x P.10 cake 
DVD91 DVD-R 4,7GB 8x P.10 cake 

PŁYTY CD-R

INDEKS OPIS

DVD9 DVD+R 4,7GB 8x P.10 cake 
DVD91 DVD-R 4,7GB 8x P.10 cake 

PUDEŁKO NA CD/DVD

INDEKS OPIS

BAS5 na cd 1 szt. slim 
CD333 na DVD pojedyncza 

PŁYTY DVD CIENKIE OPAKOWANIE

INDEKS OPIS

DVD58 DVD+R 
DVD59  DVD-R 

PŁYTY DVD VERBATIM

INDEKS OPIS

DVD96  DVD-R P.10 CAKE
DVD95   DVD-R P.25 CAKE
DVD1/25             DVD+R P.25 CAKE
DVD97 DVD-R P.50 CAKE
DVD/100           DVD-R P.100 CAKE



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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SUPERCLEAN BOX, 
100 NASĄCZONYCH ŚCIERECZEK 
DO PLASTIKU

Do czyszczenia obudowy komputera, drukarki, 
telefonu i innych urządzeń biurowych. Płyn nie zawiera 
alkoholu. Zapobiega w gromadzeniu się ładunków 
elektrostatycznych. 100 ściereczek nie pozostawiających 
pyłków, nasączonych bezalkoholowym płynem 
czyszczącym umieszczonych w pojemniku. Łatwe 
stosowanie. Nasączone chusteczki są biodegradowalne.

INDEKS

DUR5708

SUPERCLEAN FLUID, 
PŁYN DO PLASTIKU 250 ML

Do czyszczenia obudowy komputera, drukarki, 
telefonu i innych urządzeń biurowych. 
Płyn nie zawiera alkoholu. 
Zapobiega w gromadzeniu się ładunków 
elektrostatycznych.

INDEKS

DUR5781

SCREENCLEAN BOX, 
100 NASĄCZONYCH ŚCIERECZEK 
DO EKRANU

Do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów 
laptopów, ekranów telewizyjnych a także powierzchni 
szklanych kopiarek i skanerów. Płyn nie zawiera 
alkoholu. Antystatyczny. SCREENCLEAN box 100 
nasączonych, bezpyłkowych ściereczek w pojemniku 
do wielokrotnego napełniania. 
Nasączone chusteczki są biodegradowalne.

INDEKS

DUR5736

SCREENCLEAN FLUID, 
PŁYN DO EKRANU 250 ML

Do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów 
laptopów, ekranów telewizyjnych a także powierzchni 
szklanych kopiarek i skanerów. 
Płyn nie zawiera alkoholu. Antystatyczny.

INDEKS

DUR5782

SUPERCLEAN FOAM, 
PIANKA DO PLASTIKU 400 ML

Do czyszczenia obudowy komputera, drukarki, telefonu
i innych urządzeń biurowych. Płyn nie zawiera 
alkoholu. Zapobiega w gromadzeniu się ładunków 
elektrostatycznych.

INDEKS

DUR5739

POWERCLEAN, SPRĘŻONE 
POWIETRZE 400 ML

Sprężone powietrze do czyszczenia delikatnych 
lub trudno dostępnych miejsc a także aparatów 
fotograficznych i kamer. 
Czyszczenie krótkimi seriami. 
Dodatkowa dysza do punktowego spryskiwania.

INDEKS

DUR5796

WITHEBOARD FOAM, 
PIANKA DO CZYSZCZENIA 
TABLIC 400 ML

Do czyszczenia i konserwacji tablic 
suchościeralnych. Skutecznie usuwa resztki 
markerów suchościeralnych.

INDEKS

DUR5756

PODKŁADKA POD MYSZ 
ERGOTOP Z ŻELEM

O ergonomicznej formie z zintegrowaną 
podporą dla rąk wypełnioną żelem. 
Żelowy materiał jest elastyczny 
i sam się dopasowuje i odciąża stawy.
Przyjazny dla skóry. 
Nie przesuwa się.
Rozmiary: 230 x 26 x 260 mm (s x w x g).

INDEKS

DUR5748

SCREENCLEAN DUO, ZESTAW 10 ŚCIEREK SUCHA/MOKRA

Czyści delikatnie i nie pozostawiają smug na monitorach laptopów, telewizorów 
a także na powierzchniach szklanych kopiarek i skanerów. Nie zawiera alkoholu. 
Posiada właściwości antystatyczne. 
Ściereczki nasączone i suche do czyszczenia monitorów. 
Samoprzylepne krążki do przylepienia podajnika. 
Opakowanie zawiera 10 suchych i 10 nasączonych chusteczek. 
Nasączone chusteczki są biodegradowalne.

INDEKS

DUR5721
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410 x 310 x 130 601600- 95  69  84

380 x 280 x 100 603900- 95  69  84

230 x 280 x 70 603800- 95 330 x 245 x 43 622500- 95
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LE6016-

410 x 310 x 130 601600- 95  69  84

380 x 280 x 100 603900- 95  69  84

230 x 280 x 70 603800- 95 330 x 245 x 43 622500- 95
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LE6038-
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350 x 550 x 200 621000- 95 380 x 550 x 225 622700- 95440 x 375 x 230 605900- 95  69  84

390 x 290 x 155 601900- 95  69  84
380 x 290 x 160 601800- 95  69  84310 x 460 x 200 (225) 601700- 95  69  84

kolory

24123_cp_with_bags_small_change_PL_final.indd   3 23.08.17   16:45

350 x 550 x 200 621000- 95 380 x 550 x 225 622700- 95440 x 375 x 230 605900- 95  69  84

390 x 290 x 155 601900- 95  69  84
380 x 290 x 160 601800- 95  69  84310 x 460 x 200 (225) 601700- 95  69  84

kolory

24123_cp_with_bags_small_change_PL_final.indd   3 23.08.17   16:45

 LE6059-  LE6210- LE6227-

Plecak Smart Leitz Complete na laptopa 15.6” 
Wysokiej jakości lekki plecak z dwiema przegródkami i kieszenią z przodu. 
Posiada 17 kieszeni, w tym miejsce na urządzenia mobilne, laptop 15,6” i dokumenty A4.
W komplecie ściereczka do czyszczenia ekranu i uchwyt na klucze. Kieszonka z przodu 
na okulary lub telefon, umożliwiająca połączenia przez słuchawkę. Komfortowy system 
wentylacji. Posiada uchwyt do wózków lotniskowych.

350 x 550 x 200 621000- 95 380 x 550 x 225 622700- 95440 x 375 x 230 605900- 95  69  84

390 x 290 x 155 601900- 95  69  84
380 x 290 x 160 601800- 95  69  84310 x 460 x 200 (225) 601700- 95  69  84

kolory

24123_cp_with_bags_small_change_PL_final.indd   3 23.08.17   16:45

LE6017-

350 x 550 x 200 621000- 95 380 x 550 x 225 622700- 95440 x 375 x 230 605900- 95  69  84

390 x 290 x 155 601900- 95  69  84
380 x 290 x 160 601800- 95  69  84310 x 460 x 200 (225) 601700- 95  69  84

kolory

24123_cp_with_bags_small_change_PL_final.indd   3 23.08.17   16:45

 LE6018-

Torba Leitz Complete Shopper na laptopa 13.3” 
Lekka, wytrzymała torba z poliestru do codziennego użytku, z dwiema przegródkami  
i kieszenią z przodu. 19 kieszeni, w tym przednia kieszeń umożliwiająca szybki dostęp 
do mini tabletu lub czytnika e-booków. Miejsce na urządzenia mobilne, laptop 13.3”  
i dokumenty A4. Posiada usztywnione skórzane rączki, które wygodnie można założyć 
na ramię, regulowany pas na ramię oraz uchwyt mocujący do wózków lotniskowych. 
Wewnątrz znajduje się także oddzielna, odpinana kieszeń na ładowarki i kable.  
W komplecie ściereczka do czyszczenia ekranu i uchwyt na klucze. 
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TORBA NA LAPTOPA WENGER LEGACY, 17”

• jako najlepszy towarzysz biznesowy torba na komputer LEGACY ułatwia 
  organizację pracy i sprawia, że kontrole na lotnisku nie przysparzają trudności
• skutecznie chroni laptopy o rozmiarze do 17”/43 cm
• torba ułatwia i przyspiesza przejście przez kontrolę bezpieczeństwa na
  lotniskach, umożliwiając pozostawienie chronionego laptopa wewnątrz torby
• w pełni funkcjonalny organizator uporządkowuje przedmioty 
  i zapewnia do nich łatwy dostęp
• w przegrodach na dokumenty można przechowywać papiery, foldery,
  czasopisma itd.
• miękkie wyściełane uchwyty do wygodnego transportu
• pasek na ramię odporny na rozdarcia
• pasek Pass-Thru wsuwa się na rączki bagażu na kółkach, 
  ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,3kg
• pojemność: 21L
• wymiary: 420x320x210m
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny/szary

INDEKS

WE600655

TORBA NA LAPTOPA WENGER SLIM SHERPA, 16”

• lekka cienka torba Sherpa z dwiema przegrodami może przechowywać 
  laptopa 16”/41cm oraz akcesoria, przez co jest idealna dla podróżujących
  profesjonalistów
• usztywniona przegroda chroni laptopa o rozmiarze do 16”/41cm
• podwójne przegrody
• pasek na ramię odporny na rozdarcia
• podwójne uchwyty
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
  ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 0,62kg
• pojemność: 10L
• wymiary: 410x320x60mm
• materiał: poliester/winyl
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE600653

TORBA NA LAPTOPA WENGER SLIM SPEEDLINE, 13”

• usztywniona przegroda na laptopa 13”/33cm oraz dedykowana kieszeń 
  na tablet/czytnik 10”/25cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• pikowana wyściółka we wszystkich kieszeniach na urządzenia elektroniczne
• przednia kieszeń z organizatorem niezbędnych akcesoriów zamykana 
  na zamek błyskawiczny, w której można zmieścić nawet iPhona 6
• zdejmowany regulowany miękki pasek na ramię
• podwójne uchwyty
• waga: 0,76kg
• pojemność: 3L
• wymiary: 250x380x100mm
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny/szary

INDEKS

WE600656

TORBA PILOTKA WENGER GRANADA, 17”

• nowoczesna wersja biznesowej torby na kółkach – Granada 17” – 
  może przechowywać wszystkie potrzebne przedmioty użytkownika, 
  nie obciążając go przy tym
• przegroda na komputer może pomieścić większość szerokoekranowych
  17-calowych laptopów
• biznesowy organizator wyposażony jest w kieszenie i otwory na długopisy,
  telefon, iPoda, wizytówki, karty itd.
• w razie podróży z noclegiem przestronna przegroda może pomieścić ubrania
  na następny dzień
• rozszerzalna przegroda na dokumenty
• wewnętrzna kieszeń z zamkiem błyskawicznym jest idealna do
  przechowywania przewodów, kabli USB, zasilaczy itd.
• mocowanie na walizkę pozwala w prosty sposób umieścić torbę 
 na walizce na kółkach
• kółka z łatwym poślizgiem
• teleskopowa rączka
• waga: 3,88kg
• pojemność: 24L
• wymiary: 420x350x250mm,
• materiał: PVC/poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny/szary

INDEKS

WE600659

TORBA PILOTKA WENGER PATRIOT, 17”

• bądź przygotowanym na wszystko – dojazd do pracy czy podróż służbową 
  z noclegiem – za sprawą tego dwuczęściowego zestawu biznesowego, 
  który obejmuje walizkę na kółkach z wieloma przegrodami oraz dopasowaną
  do niej zdejmowalną cienką torbę na laptopa 15,4”/39 cm
• torba Comp-U-Roller posiada usztywnioną przegrodę, która chroni laptopa 
  o rozmiarze do 17”/43 cm
• dopasowana do zestawu zdejmowana płaska torba na laptopa chroni laptopa 
  o rozmiarze do 15,4”/39cm i oferuje wygodną alternatywę dla torby 
  Comp-U-Roller
• przegroda na podróże z noclegiem może pomieścić ubrania na następny dzień
• rozszerzane przegrody na dokumenty umożliwiają ich łatwe sortowanie
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• dopasowana cienka torba na laptopa 15,4”/39cm przy użyciu paska łatwo
  wsuwa się na system rączki torby Comp-U-Roller, co sprzyja wygodnym 
  i kompaktowym podróżom
• waga: 4,06kg, pojemność: 25L
• wymiary: 430x410x310mm, materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata, kolor: czarny/szary

INDEKS

WE600662

TORBA NA LAPTOPA WENGER SLIM FORMAT, 16”

• usztywniona przegroda na laptopa 16”/41cm oraz dedykowana kieszeń 
  na tablet/czytnik 10”/25cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje  
  porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki  
  i sprawia, że są one łatwo dostępne
• rozdzielacz dokumentów z dwiema wewnętrznymi siatkowymi kieszeniami 
  na akcesoria
• przednie kieszenie z zamkiem błyskawicznym
• wyściełane uchwyty
• regulowany miękki pasek na ramię
• zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał pasek  
  Pass-Thru, który wsuwa się na uchwyt bagażu na kółkach, ułatwiając dzięki 
  temu podróżowanie
• waga: 0,82kg
• pojemność: 6L
• wymiary: 410x280x90mm
• materiał: nylon/PVC/poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny  

INDEKS

WE601062
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PLECAK WENGER LEGACY NA LAPTOPA 16”

• lekki i komfortowy plecak Legacy na laptopa 16”/41cm oferuje niezrównaną
  wygodę, ułatwiając przy tym przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, 
  podczas której można cały czas chronić swój laptop w przegrodzie z osłoną 
  Triple Protect
• przegroda chroni laptopa o rozmiarze do 16”/41cm
• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• paski naramienne zapewniające komfort
• ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• organizator na niezbędne akcesoria
• siatkowe kieszenie boczne
• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, 
  że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
  ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,49kg
• pojemność: 21L
• wymiary: 350x450x250mm
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny/szary

INDEKS

WE600631

PLECAK WENGER RELOAD NA LAPTOPA 14”

• usztywniona przegroda na laptopa 14”/36cm oraz dedykowana kieszeń na 
  tablet/czytnik 10”/25cm, usztywniony tylny panel
• zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion
  posiadają dodatkową wygodną wyściółkę
• miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia
  torby w ręku
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów, 
  z których najczęściej korzystasz
• organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje  
  porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki 
  i sprawia, że są one łatwo dostępne
• wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może
  przechowywać butelkę z wodą
• przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu 
  na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 0,96kg
• pojemność: 11L
• wymiary: 280x420x170mm
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE601068

PLECAK WENGER GIGABYTE NA LAPTOPA 15”

• usztywniona przegroda z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom 
  na komputer przenośny MacBook Pro o rozmiarze do 15’
• kieszeń na iPada z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• platforma stabilizująca CaseBase utrzymuje plecak w pozycji stojącej
• amortyzujące paski naramienne 
• wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• organizator na niezbędne akcesoria
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
  ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,04kg
• pojemność: 17L
• wymiary: 340x450x210mm
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE600627

PLECAK WENGER CARBON APPLE NA LAPTOPA 17”

• lekki i komfortowy plecak Carbon na laptopa oferuje wygodne 
  przechowywanie komputera przenośnego MacBook 17” oraz wszystkich
  akcesoriów niezbędnych w ciągu dnia
• usztywniona przegroda chroni maksymalnie 17-calowy przenośny komputer
  MacBook Pro
• platforma stabilizująca utrzymuje plecak w pozycji pionowej
• tylna wyściółka umożliwiająca przepływ powietrza sprawia, 
  że użytkownik utrzymuje swoją temperaturę
• amortyzujące paski naramienne
• wzmocniony ergonomiczny uchwyt
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• siatkowe kieszenie boczne
• rączka Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu na kółkach, 
  ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,44kg
• pojemność: 25L
• wymiary: 360x500x250mm
• materiał: poliester/nylon
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE600637

TORBA NA LAPTOPA WENGER SOURCE, 14”

• usztywniona przegroda na laptopa 14”/36cm oraz dedykowana kieszeń 
  na tablet/czytnik 10”/25cm z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom
• podwójne przegrody
• rozdzielacz na dokumenty
• organizator na niezbędne akcesoria
• kieszeń Quik Pocket zapewniająca łatwy dostęp do niezbędnych akcesoriów
• wyściełane uchwyty
• regulowany miękki pasek na ramię
• zamek błyskawiczny tylnej kieszeni można rozpiąć, aby powstał 
  pasek Pass-Thru ułatwiający podróżowanie z bagażem na kółkach
• waga: 0,74g
• pojemność: 5L
• wymiary: 390x250x80mm
• materiał: nylon/PVC/poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE601064

PLECAK WENGER RELOAD NA LAPTOPA 16”

• usztywniona przegroda na laptopa 14”/36cm oraz dedykowana kieszeń 
  na tablet/czytnik 10”/25cm, usztywniony tylny panel
• zapewniające komfort paski naramienne dopasowane do konturu ramion
  posiadają dodatkową wygodną wyściółkę
• miękki wyściełany uchwyt zapewnia maksymalny komfort podczas noszenia
  torby w ręku
• kieszeń Quik Pocket zapewnia łatwy dostęp do przedmiotów, 
  z których najczęściej korzystasz
• organizator na niezbędne akcesoria dzięki systemowi kieszeni utrzymuje
  porządek wśród przedmiotów takich jak przewody, ładowarki czy wizytówki 
  i sprawia, że są one łatwo dostępne
• wielofunkcyjna boczna kieszeń z zamkiem błyskawicznym może
  przechowywać butelkę z wodą
• przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• pasek Pass-Thru wsuwa się na system uchwytu bagażu 
  na kółkach, ułatwiając dzięki temu podróżowanie
• waga: 1,12kg
• pojemność: 16L
• wymiary: 310x440x180mm
• materiał: poliester
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE601070
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TORBA KENSINGTON SP10 CLASSIC NA LAPTOPA

• Wykonana z neoprenu o dużej gęstości chroni i zabezpiecza laptopa lub
  ultrabooka
• Umieszczone po obu stronach kieszenie są idealne do przechowywania
  ładowarki i kabli podczas podróży
• Wzmocniony uchwyt do przenoszenia
• Odpinany pasek naramienny z miękką podkładką dla komfortowego noszenia
  torby na ramieniu
• Wyjątkowo miękka polarowa wyściółka wewnątrz chroni urządzenie przed
  zarysowaniami
• Waga 499g, wymiary (S x W x G): 320 x 80 x 400 mm
• Na laptopa 15,6”

INDEKS

K62562

PLECAK KENSINGTON CONTOUR™ NA LAPTOPA

• Odporny na zużycie plecak z nylonu balistycznego o grubości 1680 den chroni
  i zabezpiecza komputer przenośny
• Plecak umożliwia bezpieczne przechowywanie komputera przenośnego lub
  ultrabooka o przekątnej ekranu do 15,6” (39,6 cm) i akcesoriów do niego
• Paski naramienne z wkładkami i panel wsparcia lędźwiowego dopasowują się
  do kształtów ciała i zmniejszają zmęczenie pleców, szyi i ramion
• Przegroda na komputer przenośny z systemem ochronnym SnugFit(TM)
  zapewnia doskonałe zabezpieczenie
• Wiele kieszeni na akcesoria i uchwyt na butelkę z wodą ułatwiają organizację
  podczas podróży
• Wymiary (S x W x G): 401 x 48 x 292 mm.

INDEKS

K15234

PLECAK  KENSINGTON TRIPLE TREK™ 

• Odporny na zużycie plecak z nylonu balistycznego o grubości 1680 den chroni
  i zabezpiecza ultrabooka
• Plecak umożliwia bezpieczne przechowywanie ultrabooka o przekątnej
  ekranu do 14” (35,5 cm) i akcesoriów do niego
• Paski naramienne z wkładkami zmniejszają zmęczenie szyi i ramion
• Przegroda na komputer przenośny z systemem ochronnym SnugFit(TM)
  zapewnia doskonałe zabezpieczenie ultrabooka
• Wiele kieszeni na akcesoria, uchwyt na butelkę z wodą, karabinek do
  przypinania kluczy i gniazdo słuchawek ułatwiają organizację w podróży.
• Odblaskowe zamki błyskawiczne zapewniają lepszą widoczność w nocy

INDEKS

K62591EU

PLECAK KENSINGTON SP25 NA LAPTOPA

• Odporny na zużycie plecak z nylonu chroni i zabezpiecza komputer przenośny
• Plecak umożliwia bezpieczne przechowywanie komputera przenośnego lub
  ultrabooka o przekątnej ekranu do 15,6” (39,6 cm) i akcesoriów do niego
• Paski naramienne z wkładkami zmniejszają zmęczenie szyi i ramion
• Wiele kieszeni na akcesoria ułatwia organizację w podróży
• Wymiary (S x W x G): 480 x 330 x 180mm

INDEKS

K63207

ETUI NA LAPTOP RESOLUTION, NEOPREN, 13”

• pokrowiec Resolution 13 na laptopa został zaprojektowany specjalnie 
  do codziennej ochrony przenośnego komputera MacBook 13” poprzez
  zastosowanie usztywniającej wyściółki zapobiegającej zarysowaniom oraz
  bezpiecznego zamknięcia na zamek błyskawiczny
• ochrona z wyściółką zapobiegającą zarysowaniom dla komputerów
  przenośnych MacBook Pro lub MacBook o rozmiarze do 13”
• przednia kieszeń z zamkiem błyskawicznym
• chowane uchwyty do noszenia oferują różne możliwości chwytania
• waga: 0,3kg
• pojemność: 17L
• wymiary: 350x240x20mm
• materiał: neopren
• gwarancja: 3 lata
• kolor: czarny

INDEKS

WE600674

TORBA KENSINGTON SP15 NEOPRENOWA NA LAPTOPA

• Wykonana z neoprenu o dużej gęstości, chroni i zabezpiecza ultrabooka, 
  tablet lub czytnik e-booków
• Umożliwia bezpieczne przechowywanie komputera przenośnego 
  lub ultrabooka o przekątnej ekranu do 15,6” (39,6 cm) oraz akcesoriów
• Zapinana na zamek błyskawiczny przednia kieszeń jest idealna 
  do przechowywania ładowarki i kabli podczas podróży
• Wzmocniony uchwyt do przenoszenia
• Dołączony pasek naramienny z miękką podkładką
• Wyjątkowo miękka polarowa wyściółka wewnątrz chroni urządzenia 
  przed zarysowaniami
• Waga 356g, wymiary (S x W x G): 319 x 76 x 422 mm
• Na laptopa 15,6”

INDEKS

K62561
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89% firm zostało dotkniętych przez krazież laptopów*, a tylko 3% skradzionych laptopów zostanie odzyskanych**.
Produkty SecureTrek™ zostały zaprojektowane dla większego komfortu i bezpieczeństwa w podróży służbowej,  
w kawiarni, hotelu, samochodzie czy po prostu w pracy. 

Blokada Kensington do komputerów przenośnych (sprzedawana oddzielnie) pozwala 
umocować plecak do nieruchomego obiektu. W celu zabezpieczenia zawartości przed 
nieupoważnionym dostępem do torby, należy użyć  standardowej kłódki.

Torba Kensington 
SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington 
SecureTrek na laptopa 15”

Plecak Kensington 
SecureTrek na laptopa 17”

Walizka Kensington 
SecureTrek na laptopa 17”

Wymiary 343 x 483 x 177.8 mm 298 x 457 x 177.8 mm 317 x 483 x 165 mm 317 x 483 x 247,65 mm
Kod produktu K98616WW K98617WW K98618WW K98620WW

Wyściełane przegródki 
dodatkowo chronią urządzenie 
przed uszkodzeniami

Zamki błyskawiczne przegródki 
na urządzenia są odporne na 
przebicie ostrym przedmiotem.

Torby i plecaki Kensington SecureTrek
Dla tych poszukujących toreb i plecaków o większym komforcie bezpieczeństwa

* IDC Executive Brief, 2010 - Kradzież komputerów przenośnych - wewnętrze i zewnętrzne zagrożenia
** IDC White Paper, 2007 - Zagrożenia wynikające z kradzieży komputerów przenośnych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zabezpieczenia do laptopów - Numer 1 już od ponad 30 lat.

Zabezpieczenie Kensington 
MicroSaver® na klucz, zwijana linka

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można 
przymocować do gniazda Kensington Security 
Slot™ dostępnego w większości laptopów

• Zwijana linka stalowa o grubości 2 mm i 
długości 120 cm zajmuje niewiele miejsca w 
torbie podróżnej

Zabezpieczenie Kensington 
MicroSaver® na klucz

Kod produktu K64538EU

• Mechanizm blokujący T-Bar™ można 
przymocować do gniazda Kensington Security 
Slot™ dostępnego w większości laptopów

• Linka stalowa o  grubości 5,2 mm i długości 
180 cm

Kod produktu K64670EU

Zabezpieczenie Kensington 
ClickSafe na klucz lub szyfr

• Punkt zakotwiczenia można podłączyć do 
standardowego gniazda bezpieczeństwa 
Kensington Security Slot™ dostępnego w 
większości laptopów 

• Wykonana ze stali węglowej linka o grubości 5 
mm i długości 1,8 m (wersja na szyfr) lub 1,5 m 
(wersja na klucz) jest odporna na przecięcia

Kod produktu K64637WW (klucz)
K64697EU (szyfr)

INDEKS  TORBA KENSINGTON SECURETREK NA LAPTOPA 15”  PLECAK KENSINGTON SECURETREK NA LAPTOPA 15”

Wymiary 343 x 483 x 177.8 mm 298 x 457 x 177.8 mm
Indeks K98616 K98617

INDEKS

K64678

INDEKS

K64670

INDEKS OPIS

K64637 klucz
K64697 szyfr

Blokada szyfrowa do komputera 
przenośnego ClickSafe® - Master Coded

•  Blokada szyfrowa do komputera przenośnego 
   ClickSafe® to złożone rozwiązanie do głównego 
   zabezpieczania urządzeń, gwarantujące prostą 
   ochronę komputerów i najważniejszych danych. 
•  Blokady szyfrowe ClickSafe składają się z linki 
   wykonanej z niezwykle wytrzymałych materiałów 
   zapewniającej najwyższy poziom bezpieczeństwa 
   wśród blokad z linką.
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Nowe produkty z USB typ-C

Szybka ładowarka USB-C do urządzeń takich jak 
Macbook oraz innych urządzeń wyposażonych 
w złącze typu USB-C. Ładuje do 2 urządzeń 
jednocześnie, za pośrednictwem wbudowanego 
kabla ze złączem USB-C z dwustronną wtyczką 
i dodatkowego portu USB-A. Niewielkie 
rozmiary i smukła obudowa sprawiają, że 
bez problemu zmieści się w każdej torbie. 
Ładowarka wyposażona w USB-C to najbardziej 
wszechstronna ładowarka na świecie: dostarcza 
4 różne napięcia o mocy 3 A. Dzięki technologii 
Power Delivery sama automatycznie wykrywa, 
jakie napięcie – 5 V, 9 V, 15 V czy 20 V - należy 
dostarczyć do podłączonego urządzenia.  

Ładowarka uniwersalna Leitz 
Complete, z USB-C, 60 W

62140001 

Ładuje i synchronizuje urządzenia wyposażone               
w złącze USB-C. Kabel umożliwia łączność pomiędzy 
laptopami (np. Macbook 2015 i nowsze wersje), 
smartfonami i tabletami (Samsung Galaxy Note7, LG5 
inne). Naładuje każde urządzenie ze złączem USB-C 
i technologią precyzyjnego dostarczania mocy (Power 
Delivery).

Kabel do ładowania Leitz Complete, 
ze złącza USB-C na USB-C 3.1, 1 m 

63340001 

Ładuje i synchronizuje smartfony i tablety 
wyposażone w złącze micro USB z urządzeniami 
posiadającymi wyjścia USB-C. Kabel umożliwia 
łączność pomiędzy smartfonami, tabletami czy innymi 
urządzeniami, jak np. twardy dysk, posiadającymi port 
micro USB, a urządzeniami                 z USB-C.

Kabel do ładowania Leitz Complete,          
ze złącza USB-C na micro USB 2.0, 1 m 

63360001 

Ładuje i synchronizuje urządzenia wyposażone w złącze 
USB-A z urządzeniami posiadającymi wyjścia USB-C. 
Kabel umożliwia łączność pomiędzy urządzeniami 
typu: pamięć USB, twardy dysk, klawiatura, myszka 
czy inne urządzenia posiadające standardowe USB-A                          
z urządzeniami z USB-C.

Adapter do ładowania Leitz Complete,          
ze złącza USB-C na USB-A(F) 3.1, 0,15 m

63370001 

Ładuje i synchronizuje urządzenia wyposażone                    
w złącze USB-C za pośrednictwem portu USB-A. 
Kabel umożliwia łączność pomiędzy urządzeniami 
z USB-C (Samsung Galaxy Note7, LG5 i inne)                        
i urządzeniami ze standardowym USB-A (laptop, 
ładowarka ścienna, zasilacz USB i inne).

Kabel do ładowania Leitz Complete, 
ze złącza USB-C na USB-A 3.1, 1 m 

63350001 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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LE633701

LE633501

LE621401

LE633401

LE633601
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KABEL SPIRALNY LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM 
LIGHTNING NA USB, 1 M, CZARNY

Kabel do szybkiego ładowania. Zapewnia bezpośrednią łączność 
z samochodowym portem USB, umożliwiając ładowanie i synchronizację 
Twojego urządzenia iOS szybko i bezpiecznie podczas podróży. 
Szpulowe zwijanie kabla zapobiega plątaninie i ułatwia przechowywanie. 
Posiada certyfi kat Apple.

INDEKS

LE621595

ADAPTER MINI DISPLAYPORT - VGA LEITZ COMPLETE

Umożliwi Ci podłączenie komputera do dowolnego monitora i projektora ze 
złączem VGA i uzyskanie najlepszej jakości audio i video. Zapewnia wysoką 
kompatybilność i wyjątkową zdolność do współpracy z projektorami 
i monitorami analogowymi. Współpracuje z każdym komputerem i tabletem 
wyposażonym w port Mini Display 1.1a lub port Th underbolt stosowany 
przez marki Apple, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, HP, Dell, Asus, 
Lenovo Microsoft surface. Pozwala na pokazanie ekranu w lustrzanym odbiciu 
i rozszerzenie pulpitu. Możesz go używać w charakterze głównego obszaru 
roboczego lub jako rozszerzenia pulpitu. W czasie prezentacji masz podgląd 
na to, co widzi publiczność.

INDEKS KOLOR OPIS

LE630901 biały VGA Leitz Complete
LE630995 czarny VGA Leitz Complete
LE631001 biały HDMI Leitz Complete
LE631095 czarny HDMI Leitz Complete

Power banki i ładowarki 

D Power bank 2600 mAh, z USB 63110095

E
Power bank 5200 mAh, z USB, 
szybkie ładowanie 63120095

F
Power bank 10400 mAh, 
z USB, szybkie ładowanie 63130095

Power banki Leitz Complete

A
Power bank Ultra Slim z kablem 
Lightning, 1350 mAh 63140095

A
Power bank Ultra Slim z kablem 
micro USB, 1350 mAh 63160095

Zasilacze Speed – ładują urządzenia mobilne 
o 25% szybciej od oryginalnych ładowarek 
sprzedawanych z urządzeniem.

B
Power bank Slim High Speed                  
z kablem Lightning, 3000 mAh 63200095

B
Power bank Slim High Speed na dół               
z kablem micro USB, 3000 mAh 63210095

C
Power bank Slim High Speed na dół                   
z kablem Lightning, 6000 mAh 63240095

C
Power bank Slim High Speed na dół                   
z kablem micro USB, 6000 mAh 63280095

Power banki Leitz Complete
Zapewnią dodatkowy czas na serfowanie                  
w smartfonie i na tablecie. Wytrzymały 
akumulator litowo-jonowy. Wskaźnik naładowania 
akumulatora z 4 diodami LED.

NOWOŚĆ

D E F

Micro USB

Złącze 
Lightning

A B C

NOWOŚĆ

Ładowarka samochodowa                  
Leitz Complete
Szybka ładowarka samochodowa o mocy 2,4 A, 
może ładować Twojego smartfona lub tablet PC 
podczas podróży.

Podwójna: 24 W, z 2 portami USB 63290095

Podwójna: 24 W, z portem USB                        
i wbudowanym kablem 
z wtyczką Lightning 63320095

Podwójna: 24 W, z portem USB                        
i wbudowanym kablem 
z wtyczką micro USB 63330095

Micro USBZłącze Lightning

NOWOŚĆ

www.leitz.com
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Power banki i ładowarki 

D Power bank 2600 mAh, z USB 63110095

E
Power bank 5200 mAh, z USB, 
szybkie ładowanie 63120095

F
Power bank 10400 mAh, 
z USB, szybkie ładowanie 63130095

Power banki Leitz Complete

A
Power bank Ultra Slim z kablem 
Lightning, 1350 mAh 63140095

A
Power bank Ultra Slim z kablem 
micro USB, 1350 mAh 63160095

Zasilacze Speed – ładują urządzenia mobilne 
o 25% szybciej od oryginalnych ładowarek 
sprzedawanych z urządzeniem.

B
Power bank Slim High Speed                  
z kablem Lightning, 3000 mAh 63200095

B
Power bank Slim High Speed na dół               
z kablem micro USB, 3000 mAh 63210095

C
Power bank Slim High Speed na dół                   
z kablem Lightning, 6000 mAh 63240095

C
Power bank Slim High Speed na dół                   
z kablem micro USB, 6000 mAh 63280095

Power banki Leitz Complete
Zapewnią dodatkowy czas na serfowanie                  
w smartfonie i na tablecie. Wytrzymały 
akumulator litowo-jonowy. Wskaźnik naładowania 
akumulatora z 4 diodami LED.

NOWOŚĆ

D E F

Micro USB

Złącze 
Lightning

A B C

NOWOŚĆ

Ładowarka samochodowa                  
Leitz Complete
Szybka ładowarka samochodowa o mocy 2,4 A, 
może ładować Twojego smartfona lub tablet PC 
podczas podróży.

Podwójna: 24 W, z 2 portami USB 63290095

Podwójna: 24 W, z portem USB                        
i wbudowanym kablem 
z wtyczką Lightning 63320095

Podwójna: 24 W, z portem USB                        
i wbudowanym kablem 
z wtyczką micro USB 63330095

Micro USBZłącze Lightning

NOWOŚĆ

www.leitz.com
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ES631195

ES631395

ES631295

POWER BANKI LEITZ COMPLETE

• Przenośne, uniwersalne źródło energii dla smartfonów i tabletów.
• Ładuje urządzenia mobilne do 25% szybciej niż oryginalna ładowarka
• Wystarczy do 2-krotnego naładowania Twojego smartfona
• 2 wydajne porty USB pozwolą jednocześnie naładować 2 smartfony lub 2 tablety PC
• Trwały akumulator litowo-jonowy (z ogniwami LG) z możliwością 
  szybkiego ładowania samego powerbanku (wejście 2A)
• Wskaźnik stanu baterii z 4 diodami LED
• Niewielkie rozmiary - możesz nosić go w kieszeni

A

B

C A                                 CB

ŁADOWARKA SIECIOWA LEITZ COMPLETE TRAVELLER, 
Z 2 PORTAMI USB

• Inteligentny adapter (IC) - rozpoznaje urządzenie i dostosowuje odpowiedni
  dla urządzenia poziom napięcia
• Ładuje urządzenia mobilne o 25% szybciej od oryginalnego zasilacza
  dołączanego do urządzenia
• Dostosowana do napięcia w gniazdku 110~240 V
• 2 wydajne porty USB (natężenie każdego portu 2,4 A, maksymalne natężenie
  2 portów 2,4 A) umożliwiające ładowanie 2 urządzeń jednocześnie
• Ładowarka o mocy 12 W zapewnia szybkie ładowanie
• Z wtyczkami na UE, Wielką Brytanię i USA
• Trwała konstrukcja
• Bezpieczne ładowanie z zabezpieczeniem 
  przed przegrzaniem i zwarciem

INDEKS

ES652001

KABEL LEITZ COMPLETE ZE ZŁĄCZEM LIGHTNING NA 
USB

Kabel do szybkiego ładowania. Zapewnia łączność z każdym portem USB, 
umożliwiając ładowanie i synchronizację Twojego urządzenia iOS szybko 
i bezpiecznie. Zadbaj, aby Twoje urządzenie było kompletne! 
Posiada certyfi kat Apple.

INDEKS KOLOR OPIS

LE620901 biały 30 cm
LE620995 czarny 30 cm
LE621001 biały 1 m
LE621295 czarny 1 m
LE621301 biały 2 m
LE621395 czarny 2 m
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Podnóżek Kensington SmartFit® 
Solemate™ Plus

• Regulacja wysokości (89-127 mm) i kąta 
nachylenia

• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod 
stopami  

• Redukuje ból mięśni i zmęczenie

• Poprawia postawę i krążenie krwi w czasie 
pracy przy biurku

Podpórka Kensington SmartFit® 
dopasowująca się do pleców 

• Opatentowana technologia wspierania pleców 
pozwala poprawić postawę i zredukować ich 
ból 

• Regulacja wysokości dla uzyskania 
indywidualnego podparcia odcinka 
lędźwiowego

• Wentylowane podpory gwarantują, że plecy 
pozostaną suche i chłodne

Opis Kod 

K60412WW
Podpórka dla pleców 
Conform

Podnóżek Kensington SoleMasage

• Regulacja wysokości (76-127 mm) i kąta 
nachylenia

• Konstrukcja umożliwia łagodne kołysanie stóp

• Możliwość wykonywania ćwiczeń stawów 
kostek w czasie siedzenia

• Zrelaksuj swoje zmęczone stopy, masując 
je na stymulującej zakończenia nerwowe 
powierzchni podnóżka

Opis Kod 

56155EU Podnóżek SoleMassage

Podstawka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™, do 
klawiatur mechanicznych i dla 
graczy

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur z frontem wyższym 
niż 20 mm

Opis Kod 

K52798WW Podstawka pod nadgarstki do 
klawiatur mechanicznych i dla graczy

Podkładka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™ do 
klawiatur niskoprofilowych

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur niskoprofilowych, z 
frontem niższym niż 10 mm

Opis Kod 

K52800WW Podkładka pod nadgarstki do klawiatur 
niskoprofilowych

Podkładka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™ do 
standardowych klawiatur

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur z frontem o 
wysokości 10-20 mm”

Opis Kod 

K52799WW Podkładka pod nadgarstki do 
standardowych klawiatur

Podkładka pod mysz Kensington 
SmartFit® z regulacją wysokości

• Żelowa podkładka pod nadgarstek

• Z regulacją wysokości

• Komfortowa, antybakteryjna powierzchnia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

Opis Kod 

K55793EU Podkładka pod mysz SmartFit®

Podkładka pod nadgarstek 
Kensington ErgoSoft™ do 
standardowych myszy

• Ultramiękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności”

Opis Kod 

K52802WW Podkładka pod nadgarstek ErgoSoft™ - do 
standardowych myszy

Podkładka pod nadgarstek 
Kensington SmartFit®

• Lekko przesuwa się przy każdym ruchu ręki

• Wygodna do pracy ze wszystkimi rodzajami 
myszy

• Antypoślizgowa powierzchnia, możliwość 
regulacji wysokości do optymalnej pozycji

• Ogranicza ryzyko urazów wynikających z 
wielokrotnego powtarzania tych samych 
czynności

• Wzornictwo przystosowane do pracy prawą i 
lewą ręką

Opis Kod 

K55787EU Podkładka pod nadgarstki SmartFit®

Jak działa system SmartFit®

Odpoczynek dla stóp i pleców

Odpoczynek dla nadgarstków

Opis Kod 
56146 Podnóżek Solemate™ Plus - szary
K52789WW Podnóżek Solemate™ Plus - czarny

DOPASUJZMIERZ USTAW

Ergonomia

System Kensington SmartFit® pozwoli Ci dostosować do siebie Twoje stanowisko pracy 
w celu uzyskania maksymalnego komfortu. Aby szybko i precyzyjnie ustawić w wygodnej 
pozycji produkt wyposażony w system SmartFit®, wystarczy zmierzyć rozmiar swojej dłoni na 
kodowanym kolorystycznie diagramie dołączonym do każdego produktu SmartFit®, po czym 
ustawić produkt na wysokości wskazanej przez dany kolor. 

Produkt certyfikowany przez FIRA - certyfikat przyznawany w oparciu o normę BS EN ISO 9241, Część 5 oraz dodatkowe testy i oceny przeprowadzane przez jednostkę FIRA ds. ergonomii wyrobów meblarskich.

NOWOŚĆ

Odpoczynek dla stóp, 
pleców i nadgarstków

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

INDEKS OPIS

ACC/56146 Podnóżek Solemate™ Plus - szary

INDEKS OPIS

AC/56155 Podnóżek SoleMassage

INDEKS OPIS

K/60412 Podpórka dla pleców SmartFit

Produkt certyfi kowany przez FIRA - certyfi kat przyznawany w oparciu o normę BS EN ISO 9241, Część 5 oraz dodatkowe testy i oceny przeprowadzane przez jednostkę FIRA ds. ergonomii wyrobów meblarskich.



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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Podnóżek Kensington SmartFit® 
Solemate™ Plus

• Regulacja wysokości (89-127 mm) i kąta 
nachylenia

• Antypoślizgowa faktura powierzchni pod 
stopami  

• Redukuje ból mięśni i zmęczenie

• Poprawia postawę i krążenie krwi w czasie 
pracy przy biurku

Podpórka Kensington SmartFit® 
dopasowująca się do pleców 

• Opatentowana technologia wspierania pleców 
pozwala poprawić postawę i zredukować ich 
ból 

• Regulacja wysokości dla uzyskania 
indywidualnego podparcia odcinka 
lędźwiowego

• Wentylowane podpory gwarantują, że plecy 
pozostaną suche i chłodne

Opis Kod 

K60412WW
Podpórka dla pleców 
Conform

Podnóżek Kensington SoleMasage

• Regulacja wysokości (76-127 mm) i kąta 
nachylenia

• Konstrukcja umożliwia łagodne kołysanie stóp

• Możliwość wykonywania ćwiczeń stawów 
kostek w czasie siedzenia

• Zrelaksuj swoje zmęczone stopy, masując 
je na stymulującej zakończenia nerwowe 
powierzchni podnóżka

Opis Kod 

56155EU Podnóżek SoleMassage

Podstawka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™, do 
klawiatur mechanicznych i dla 
graczy

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur z frontem wyższym 
niż 20 mm

Opis Kod 

K52798WW Podstawka pod nadgarstki do 
klawiatur mechanicznych i dla graczy

Podkładka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™ do 
klawiatur niskoprofilowych

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur niskoprofilowych, z 
frontem niższym niż 10 mm

Opis Kod 

K52800WW Podkładka pod nadgarstki do klawiatur 
niskoprofilowych

Podkładka pod nadgarstki 
Kensington ErgoSoft™ do 
standardowych klawiatur

• Niezwykle miękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

• Dostosowana do klawiatur z frontem o 
wysokości 10-20 mm”

Opis Kod 

K52799WW Podkładka pod nadgarstki do 
standardowych klawiatur

Podkładka pod mysz Kensington 
SmartFit® z regulacją wysokości

• Żelowa podkładka pod nadgarstek

• Z regulacją wysokości

• Komfortowa, antybakteryjna powierzchnia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności

Opis Kod 

K55793EU Podkładka pod mysz SmartFit®

Podkładka pod nadgarstek 
Kensington ErgoSoft™ do 
standardowych myszy

• Ultramiękka podkładka żelowa

• Wygodna, antypoślizgowa powierzchnia

• Łatwa do czyszczenia

• Redukuje napięcia w nadgarstkach wynikające 
z powtarzania tej samej czynności”

Opis Kod 

K52802WW Podkładka pod nadgarstek ErgoSoft™ - do 
standardowych myszy

Podkładka pod nadgarstek 
Kensington SmartFit®

• Lekko przesuwa się przy każdym ruchu ręki

• Wygodna do pracy ze wszystkimi rodzajami 
myszy

• Antypoślizgowa powierzchnia, możliwość 
regulacji wysokości do optymalnej pozycji

• Ogranicza ryzyko urazów wynikających z 
wielokrotnego powtarzania tych samych 
czynności

• Wzornictwo przystosowane do pracy prawą i 
lewą ręką

Opis Kod 

K55787EU Podkładka pod nadgarstki SmartFit®

Jak działa system SmartFit®

Odpoczynek dla stóp i pleców

Odpoczynek dla nadgarstków

Opis Kod 
56146 Podnóżek Solemate™ Plus - szary
K52789WW Podnóżek Solemate™ Plus - czarny

DOPASUJZMIERZ USTAW

Ergonomia

System Kensington SmartFit® pozwoli Ci dostosować do siebie Twoje stanowisko pracy 
w celu uzyskania maksymalnego komfortu. Aby szybko i precyzyjnie ustawić w wygodnej 
pozycji produkt wyposażony w system SmartFit®, wystarczy zmierzyć rozmiar swojej dłoni na 
kodowanym kolorystycznie diagramie dołączonym do każdego produktu SmartFit®, po czym 
ustawić produkt na wysokości wskazanej przez dany kolor. 

Produkt certyfikowany przez FIRA - certyfikat przyznawany w oparciu o normę BS EN ISO 9241, Część 5 oraz dodatkowe testy i oceny przeprowadzane przez jednostkę FIRA ds. ergonomii wyrobów meblarskich.

NOWOŚĆ

Odpoczynek dla stóp, 
pleców i nadgarstków

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

INDEKS OPIS

K55793 Podkładka pod mysz SmartFit®

INDEKS OPIS

K55787 Podkładka pod nadgarstki SmartFit®

Żelowa podkładka Kensington 
pod nadgarstki

• Żelowa podkładka pełni rolę poduszki i 

dopasowuje się do naturalnego kształtu 

nadgarstka

• Żelowa poduszka zapewnia naturalne ułożenie 

dłoni podczas pracy przy komputerze

INDEKS OPIS

K62385 Żelowa podkładka pod nadgarstek 
Kensington, czarna

Żelowa podkładka pod nadgarstek 
Kensington

• Żelowe podkładki pod nadgarstki zapewniają 

wyjątkowe wsparcie i wygodę podczas 

użytkowania klawiatury lub myszy i dobrze 

trzymają się podłoża. Podkładki żelowe 

w kolorze niebieskim dostosowują się do 

naturalnej linii nadgarstka i dłoni zapewniając 

maksymalne rezultaty przez długi okres czasu

INDEKS OPIS

K64272 Żelowa podkładka pod nadgarstek 
Kensington, niebieska

Podkładka pod nadgarstki 
Kensington Duo Gel

• Żelowa podkładka dopasowuje się do 

naturalnego kształtu nadgarstków i rąk 

użytkownika, zapewniając komfortowe 

podparcie podczas pisania na klawiaturze

• Żelowa poduszka zapewnia naturalne ułożenie 

dłoni podczas pracy przy komputerze

• Wentylacja gwarantuje, że dłonie pozostaną 

suche i chłodne

INDEKS OPIS

K62397 Podkładka pod nadgarstek 
Kensington Duo Gel, niebiesko-szara

K62398 Podkładka pod nadgarstek 
Kensington Duo Gel, czerwono-czarna

Piankowa podkładka pod mysz 
i nadgarstek Kensington

• Piankowe podkładki pod nadgarstki zapewniają 

wyjątkowe wsparcie i wygodę podczas 

użytkowania myszy i dobrze trzymają się 

podłoża

• Ciężar i nacisk rozkłada się równomiernie 

na trwałym wypełnieniu z gąbki zapewniając 

maksymalne rezultaty przez długi okres czasu

INDEKS OPIS

K62384 Piankowa podkładka pod mysz i nadgarstek 
Kensington, czarna

K64271 Piankowa podkładka pod mysz i nadgarstek 
Kensington, niebieska



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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5Opis Kod 

K52785WW Height Adjustable Monitor Stand

Stanowisko Kensington SmartFit® 
do pracy w pozycji stojącej lub 
siedzącej

• Pozwala na przekształcenie standardowego 
biurka w ergonomiczne stanowisko do pracy 
na stojąco. 

• Pneumatyczny system podnoszenia ułatwia 
szybkie przejście pomiędzy pozycją siedzącą 
i stojącą

• Ruchome ramie ma cztery punkty obrotu 
ułatwiające ruch miejsca do pracy w górę oraz 
w dół i na boki

Podstawki pod laptopy i monitory

Ergonomic Solutions

Podstawka Kensington 
SmartFit® pod laptopa

• Podnosi laptopa do poziomu oczu, aby 
zmniejszyć zmęczenie szyi i pleców

• Wyposażona w technologię ładowania 
indukcyjnego Qi pozwalającą na 
bezprzewodowe zasilanie każdego telefonu 
posiadającego tę funkcję

• Odpowiednia dla komputerów o przekątnej 
ekranu do 15,6 cala

Opis Kod 

K52784WW
Podstawka pod laptopa z bezprzewodową 
podkładką do ładowania telefonu

K52783WW
Podstawka pod laptopa bez bezprze-
wodowej podkładki do ładowania telefonu

• Ramię do montażu 2 monitorów lub monitora i 
laptopa, w zestawie z podstawką pod laptopa

• Ramię z regulacją długości i wysokości 
zapewnia optymalną ergonomicznie pozycję 
monitora oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o przekątnej 
do 24 cali i wadze do 11 kg i laptopa z ekranem 
o przekątnej 15,4 cala

• Ramię z regulacją długości i wysokości 
zapewnia optymalną ergonomicznie pozycję 
monitora 

• Łatwy montaż 2 monitorów z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Podstawka Kensington Plus 
SmartFit™ pod monitor, z 
regulacją wysokości

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 76-150 mm

• Aby zaoszczędzić miejsce na biurku, akcesoria 
biurowe można przechowywać pod 
podstawką.

• Odpowiednia dla monitorów o wadze 
do 36 kg.

Opis Kod 

K52786WW
Podstawka pod monitor z regulacją 
wysokości - czarna

60089
Podstawka pod monitor z regulacją 
wysokości - szara

Ekstraszeroka podstawka 
Kensington SmartFit™, z regulacją 
wysokości

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 76-150 mm.

• Aby zaoszczędzić miejsce na biurku, laptopa 
lub klawiaturę można przechowywać pod 
podstawką.

• Odpowiednia dla monitorów o przekątnej do 
27 cali i wadze do 18 kg

Opis Kod 

K52797WW Ekstraszeroka podstawka z regulacją 
wysokości

Podstawka Kensington SmartFit™ 
pod monitor, z regulacją wysokości 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Akcesoria biurowe mogą być przechowywane 
pod podstawką, co pozwala zaoszczędzić 
miejsce na biurku

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 18 kg

Podstawka Kensington SmartFit™ 
pod monitor płaski 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 64-114 mm
• Boczne półki z możliwością regulacji ustawienia 

wysokości pozwalają dostosować miejsce 
pracy do własnych potrzeb

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 
15,9 kg.

Opis Kod 

60039 Podstawka SmartFit™ pod monitor płaski

Opis Kod 

K60900US

Opis Kod 

K60273WW

Opis Kod 

K52785WW
Podstawka pod monitor, z regulacją 
wysokości 

Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 57-83 mm
• Opatentowany, obracający się w zakresie 360 

stopni organizer pozwala na porządkowanie 
i łatwy dostęp do potrzebnych na co dzień 
akcesoriów biurowych

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 18 kg.
Opis Kod 

K52787WW Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor - czarna

60049EU Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor - szara

Podstawka chłodząca Kensington 
SmartFit® Easy Riser™ pod laptopa

• Pozwala na ustawienie laptopa na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Pozwala nachylić ekran pod kątem do 50° oraz 
stabilizuje i zabezpiecza laptopa 

• Zwiększa cyrkulację powietrza w laptopie

• Składana na płasko, aby ułatwić przenoszenie

• Odpowiednia dla laptopów o przekątnej 
ekranu 12-17 cali”

Opis Kod 

K52788WW
Podstawka chłodząca Easy Riser™ pod 
laptopa - czarna

60112
Podstawka chłodząca Easy Riser™ pod 
laptopa - szara

• Wzmocniony zacisk można szybko 
przymocować do biurka

• Zacisk można łatwo przymocować do blatu 
biurka o grubości od 1,9 cm do 6,35 cm 

• Posiada rozwiązanie do organizacji 
przewodów

Opis Kod 

K55792WW
Stanowisko SmartFit® do pracy w pozycji 
stojącej lub siedzącej

Podstawki pod laptopy i monitory

• Ramię z regulacją wysokości zapewnia 
optymalną ergonomicznie pozycję monitora 
oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Opis Kod 

K60903US

Krótkie ramię Kensington 
SmartFit™ 
do montażu monitora (73 mm)

• Ramię z regulacją wysokości zapewnia 
optymalną ergonomicznie pozycję monitora 
oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Opis Kod 

K60904US

Długie ramię Kensington 
SmartFit™  
do montażu monitora (400 mm) 

Ramię Kensington SmartFit™ do 
montażu monitora i laptopa 

Ramię Kensington SmartFit™ do 
montażu 2 monitorów

(K52784WW)

(60049EU)

(60089) (60112)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Stanowiska do pracy w pozycji 
stojącej lub siedzącej, podstawki 

pod laptopy i monitory 

• Pozwala na ustawienie kompatybilnej z 
Kensington USB-C / USB 3.0 stacji dokującej 
pod platformą z laptopem

INDEKS OPIS

K52784 Podstawka pod laptopa z bezprzewodową
podkładką do ładowania telefonu

K52783 Podstawka pod laptopa bez bezprzewodowej
podkładki do ładowania telefonu

INDEKS OPIS

K52785 Podstawka pod monitor, z regulacją
wysokości

Podstawka Kensington Plus
SmartFit™ pod monitor,
z regulacją wysokości

INDEKS OPIS

K52786 czarna
K60089 szara

INDEKS OPIS

K60039 Podstawka SmartFit™ pod monitor płaski

5Opis Kod 

K52785WW Height Adjustable Monitor Stand

Stanowisko Kensington SmartFit® 
do pracy w pozycji stojącej lub 
siedzącej

• Pozwala na przekształcenie standardowego 
biurka w ergonomiczne stanowisko do pracy 
na stojąco. 

• Pneumatyczny system podnoszenia ułatwia 
szybkie przejście pomiędzy pozycją siedzącą 
i stojącą

• Ruchome ramie ma cztery punkty obrotu 
ułatwiające ruch miejsca do pracy w górę oraz 
w dół i na boki

Podstawki pod laptopy i monitory

Ergonomic Solutions

Podstawka Kensington 
SmartFit® pod laptopa

• Podnosi laptopa do poziomu oczu, aby 
zmniejszyć zmęczenie szyi i pleców

• Wyposażona w technologię ładowania 
indukcyjnego Qi pozwalającą na 
bezprzewodowe zasilanie każdego telefonu 
posiadającego tę funkcję

• Odpowiednia dla komputerów o przekątnej 
ekranu do 15,6 cala

Opis Kod 

K52784WW
Podstawka pod laptopa z bezprzewodową 
podkładką do ładowania telefonu

K52783WW
Podstawka pod laptopa bez bezprze-
wodowej podkładki do ładowania telefonu

• Ramię do montażu 2 monitorów lub monitora i 
laptopa, w zestawie z podstawką pod laptopa

• Ramię z regulacją długości i wysokości 
zapewnia optymalną ergonomicznie pozycję 
monitora oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o przekątnej 
do 24 cali i wadze do 11 kg i laptopa z ekranem 
o przekątnej 15,4 cala

• Ramię z regulacją długości i wysokości 
zapewnia optymalną ergonomicznie pozycję 
monitora 

• Łatwy montaż 2 monitorów z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Podstawka Kensington Plus 
SmartFit™ pod monitor, z 
regulacją wysokości

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 76-150 mm

• Aby zaoszczędzić miejsce na biurku, akcesoria 
biurowe można przechowywać pod 
podstawką.

• Odpowiednia dla monitorów o wadze 
do 36 kg.

Opis Kod 

K52786WW
Podstawka pod monitor z regulacją 
wysokości - czarna

60089
Podstawka pod monitor z regulacją 
wysokości - szara

Ekstraszeroka podstawka 
Kensington SmartFit™, z regulacją 
wysokości

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 76-150 mm.

• Aby zaoszczędzić miejsce na biurku, laptopa 
lub klawiaturę można przechowywać pod 
podstawką.

• Odpowiednia dla monitorów o przekątnej do 
27 cali i wadze do 18 kg

Opis Kod 

K52797WW Ekstraszeroka podstawka z regulacją 
wysokości

Podstawka Kensington SmartFit™ 
pod monitor, z regulacją wysokości 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Akcesoria biurowe mogą być przechowywane 
pod podstawką, co pozwala zaoszczędzić 
miejsce na biurku

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 18 kg

Podstawka Kensington SmartFit™ 
pod monitor płaski 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 64-114 mm
• Boczne półki z możliwością regulacji ustawienia 

wysokości pozwalają dostosować miejsce 
pracy do własnych potrzeb

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 
15,9 kg.

Opis Kod 

60039 Podstawka SmartFit™ pod monitor płaski

Opis Kod 

K60900US

Opis Kod 

K60273WW

Opis Kod 

K52785WW
Podstawka pod monitor, z regulacją 
wysokości 

Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor 

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Regulacja wysokości w zakresie 57-83 mm
• Opatentowany, obracający się w zakresie 360 

stopni organizer pozwala na porządkowanie 
i łatwy dostęp do potrzebnych na co dzień 
akcesoriów biurowych

• Odpowiednia dla monitorów o wadze do 18 kg.
Opis Kod 

K52787WW Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor - czarna

60049EU Obrotowa podstawka Kensington 
SmartFit™ pod monitor - szara

Podstawka chłodząca Kensington 
SmartFit® Easy Riser™ pod laptopa

• Pozwala na ustawienie laptopa na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu. 

• Pozwala nachylić ekran pod kątem do 50° oraz 
stabilizuje i zabezpiecza laptopa 

• Zwiększa cyrkulację powietrza w laptopie

• Składana na płasko, aby ułatwić przenoszenie

• Odpowiednia dla laptopów o przekątnej 
ekranu 12-17 cali”

Opis Kod 

K52788WW
Podstawka chłodząca Easy Riser™ pod 
laptopa - czarna

60112
Podstawka chłodząca Easy Riser™ pod 
laptopa - szara

• Wzmocniony zacisk można szybko 
przymocować do biurka

• Zacisk można łatwo przymocować do blatu 
biurka o grubości od 1,9 cm do 6,35 cm 

• Posiada rozwiązanie do organizacji 
przewodów

Opis Kod 

K55792WW
Stanowisko SmartFit® do pracy w pozycji 
stojącej lub siedzącej

Podstawki pod laptopy i monitory

• Ramię z regulacją wysokości zapewnia 
optymalną ergonomicznie pozycję monitora 
oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Opis Kod 

K60903US

Krótkie ramię Kensington 
SmartFit™ 
do montażu monitora (73 mm)

• Ramię z regulacją wysokości zapewnia 
optymalną ergonomicznie pozycję monitora 
oraz redukuje ból oczu i szyi

• Łatwy montaż monitora z ekranem o 
przekątnej do 24 cali i wadze do 11 kg

• Regulacja wysokości w zakresie 225-403 mm

Opis Kod 

K60904US

Długie ramię Kensington 
SmartFit™  
do montażu monitora (400 mm) 

Ramię Kensington SmartFit™ do 
montażu monitora i laptopa 

Ramię Kensington SmartFit™ do 
montażu 2 monitorów

(K52784WW)

(60049EU)

(60089) (60112)

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Stanowiska do pracy w pozycji 
stojącej lub siedzącej, podstawki 

pod laptopy i monitory 

• Pozwala na ustawienie kompatybilnej z 
Kensington USB-C / USB 3.0 stacji dokującej 
pod platformą z laptopem

• Pozwala na ustawienie monitora na 
odpowiedniej wysokości, w celu redukcji bólu 
pleców, szyi i oczu.

• Regulacja wysokości w zakresie 76-150 mm
• Aby zaoszczędzić miejsce na biurku, akcesoria 

biurowe można przechowywać pod podstawką.
• Odpowiednia dla monitorów o wadze
• do 36 kg.

• System SmartFit pomoże Ci wyregulować i ustawić stanowisko pracy w najbardziej 
optymalny sposób

• Pneumatyczny system podnoszenia ułatwia zmianę między ustawieniami w pozycji 
siedzącej i stojącej

• Ruchome ramię ma cztery punkty obrotu, ułatwiające ruch stanowiska pracy w górę, 
w dół oraz na boki

• Regulacja wysokości umożliwia niezależne ustawienie pozycji monitora i klawiatury
• System kanałów do zarządzania kablami pozwala zachować porządek w miejscu pracy
• Wzmocniony zacisk pozwala na szybki montaż do biurka
• Druga podstawka to dodatkowe miejsce do trzymania akcesoriów.



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEREST

• Wiele opcji pochylenia zapewnia wygodne ustawienie dla każdego.
• Panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp
• Duża powierzchnia: 450 cm x 350 cm (szer. x dł.)
• Unieś nogi, koryguj swoją postawę i krążenie oraz zmniejszaj nacisk na 

kręgosłup
• Proste dostosowanie do użytkownika bez użycia narzędzi

INDEKS OPIS

AC/56148 Podnóżek Kensington SoleRest, czarny

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE

• Pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę
• Teksturowany panel zapobiega ślizganiu się stóp
• Wytrzymała konstrukcja 450 cm x 350 cm (szer. x dł.)
• Unieś nogi, koryguj swoją postawę i krążenie oraz zmniejszaj nacisk na 

kręgosłup
• Zmniejszenie uczucia niewygody podczas siedzenia i ulga dla dolnej części 

kręgosłupa

INDEKS OPIS

AC/56145 Podnóżek Kensington SoleMate, szaro-czarny

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESOOTHER, CZARNY

• Pochylenie w zakresie 20 stopni zapewnia dodatkową wygodę i możliwość 
dostosowania

• Dwa ustawienia wysokości pozwalają dostosować podstawę do potrzeb
• Panel z ramką zapobiega ślizganiu się stóp
• Unieś nogi, koryguj swoją postawę i krążenie oraz zmniejszaj nacisk na 

kręgosłup

INDEKS OPIS

AC/56154 Podnóżek Kensington SoleSoother

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLESAVER, CZARNY

3 opcje pochylenia - pod kątem 10, 15 i 20 stopni - zapewniają wygodne 
ustawienie dla każdego użytkownika, a specjalna powierzchnia 
z wypustkami zapobiega ślizganiu się stóp.

INDEKS OPIS

AC/56151 Podnóżek Kensington SoleSaver

PODNÓŻEK UNILUX, UPDOWN CZARNY

• Możliwość użytkowania w pozycji siedzącej i stojącej
• Poprawia krążenie i redukuje zmęczenie
• Zalecany jest do użytku przez 30 minut dziennie
• Odpowiedni do biurek z regulowaną wysokością
• Wymiary: 45 x 30 cm

INDEKS

UNILUX/25732

PODNÓŻEK KENSINGTON SOLEMATE COMFORT, 

Wygodny pedał umożliwia regulację pochylenia w zakresie do 20 stopni, 
pianka Memory Foam dostosowuje się do kształtu stóp, zapewniając im ulgę 
i odpoczynek.

INDEKS OPIS

AC/56153 Podnóżek Kensington SoleMate Comfort, 
szaro-czarny



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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HP MYSZ USB 1000DPI LASER MOUSE (QY778AA)

Opis produktu HP Ultra Mobile - mysz - 2.4 GHz
Rodzaj urządzenia Mysz
Sposób podłączenia Bezprzewodowa - 2.4 GHz
Orientacja Prawo i leworęczna
Wymiary 
(szer./głęb./wys.) 6.46 cm x 10.17 cm x 2.5 cm

Waga 92 g
Odbiornik 
bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy USB

Ilość przycisków 3
Zakres ruchu 1200 cpi

Cechy
Pokrętło przewijania,
wyłącznik zasilania,
Link-5 receiver

Bateria Typu AA

Wymagany 
system 
operacyjny

Apple MacOS X,
Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista,
Android,Windows 8

INDEKS MYSZ/HP2

HP MYSZ ULTRA MOBILE WIRELESS MOUSE (H6F25AA)

Opis produktu HP Ultra Mobile - mysz - 2.4 GHz
Rodzaj urządzenia Mysz
Sposób podłączenia Bezprzewodowa - 2.4 GHz
Orientacja Prawo i leworęczna
Wymiary 
(szer./głęb./wys.) 6.46 cm x 10.17 cm x 2.5 cm

Waga 92 g
Odbiornik 
bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy USB

Ilość przycisków 3
Zakres ruchu 1200 cpi

Cechy
Pokrętło przewijania,
wyłącznik zasilania,
Link-5 receiver

Bateria  2 x Typu AA

Wymagany 
system 
operacyjny

Apple MacOS X,
Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista,
Android,Windows 8

INDEKS H6F25AA

HP Podkładka OMEN 100 Mouse Pad (1MY14AA)

Opis produktu OMEN by HP 100 - podkładka pod mysz
Rodzaj produktu Podkładka pod mysz
Tworzywo produktu Guma,cloth
Wymiary (szer./głęb./wys.) 36 cm x 30 cm x 0.4 cm
Waga 220 g

Zaprojektowany dla

OMEN by HP 15,17,870,880;OMEN X by HP 17,900;HP 
14,15,17,20,22,24;Chromebook x360;Envy 13,17,27;
ENVY Curved 34;ENVY x360;
Pavilion 14,15,17,24,27,560,570;Pavilion Power 15,580;
Pavilion x360;Slimline 260,270;Spectre 13;Spectre x360;
Stream 14;Stream x360;x2;x360

INDEKS POD/HP

Mysz Kensington Pro Fit® 
Bluetooth®

• Łączność za pośrednictwem Bluetooth® 
pozwala zaoszczędzić port USB na inne cele

• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 dpi 
zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72451WW Mysz Kensington Pro Fit® Bluetooth®

Mysz bezprzewodowa Kensington 
Pro Fit™, rozmiar średni

• Kółko przewijania z możliwością klikania 
znacznie przyspiesza przeglądanie 
dokumentów

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 
(1750 dpi) 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 
K72405EU Mysz Pro Fit® - czarna
K72421WW Mysz Pro Fit® - szafirowa
K72422WW Mysz Pro Fit® - rubinowa
K72423WW Mysz Pro Fit® - grafitowa
K72424WW Mysz Pro Fit® - szmaragdowa

Mysz bezprzewodowa Kensington 
ValuMouse™, z 3 przyciskami

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 
1000 DPI), zapewniający precyzyjne sterowanie

• Kółko przewijania i 3 przyciski - środkowy 
z funkcją klikania 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

• Dostępna w opcji bezprzewodowej 
i przewodowej.

Opis Kod 

K72392EU Mysz bezprzewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

K72110EU Mysz przewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw klawiatury i myszy 
Kensington PRO Fit®

• Odbiornik bezprzewodowy USB (2,4 GHz) z 
szyfrowo zabezpieczanym dostępem AES128 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K75230DE Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw PRO Fit®

Pełnowymiarowa płaska 
klawiatura Kensington Advance 
Fit™

• Czuła, stylowa klawiatura nożycowa klasy 
premium umożliwia precyzyjną obsługę

• Ze zintegrowaną podstawką dająca możliwość 
ustawienia klawiatury pod wygodnym do 
pisania kątem 30 stopni.

Opis Kod 

K72357DE Pełnowymiarowa płaska klawiatura 
Advance Fit™

Klawiatura Kensington 
ValuKeyboard

• Klawiatura podłączana za pośrednictwem 
kabla USB

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

1500109DE Klawiatura ValuKeyboard

• Ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni 
osób praworęcznych, z miękkim gumowym 
uchwytem

• Obsługiwane kciukiem przyciski do 
przeglądania stron internetowych (w przód/
wstecz)

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Przewodowa mysz Kensington 
Mouse-in-a-Box®

• Czuły i niezawodny czujnik optyczny (800 DPI)

• Instalacja typu Plug & Play przez przewodowe 
połączenie USB, zgodność z systemami 
Windows i Mac

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72356EU Przewodowa mysz Mouse-in-a-Box®

Mysz przewodowa Kensington 
Pro Fit™, pełnowymiarowa

Opis Kod 

K72369EU Mysz przewodowa Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

K72370EU Mysz bezprzewodowa Kensington Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

Myszy i klawiatury

Stacje dokujące i adaptery USB

Uniwersalna stacja dokująca 
SD4600P USB-C

Przenośna stacja dokująca 
SD1500 USB-C

Opis Kod 

K38231WW
Uniwersalna stacja dokująca SD4600P 
USB-C™

Opis Kod 

K33969WW Przenośna stacja dokująca SD1500 USB-C

Stacje dokujące, 
koncentratory i 

adaptery USB

• Połączenie USB-C umożliwia ładowanie laptopa 
z mocą 60 watów, wyświetlanie obrazu 
w rozdzielczości 4K i przesyłanie danych za 
pośrednictwem pojedynczego kabla

• Rozdzielczość 4K Ultra HD (4096x2160) na 
jednym monitorze przy 60 klatkach/sek na złącze 
HDMI lub DisplayPort albo na dwóch monitorach 
przy 30 klatkach/sek

• Trzy porty USB 3.1 generacji 1 i jeden port USB-C 
umożliwiające podłączenie 4 akcesoriów”.

• Wyświetlanie obrazu w rozdzielczości HDMI 
4K lub VGA HD na monitorze zewnętrznym, 
telewizorze lub z projektora (urządzenie hosta 
musi obsługiwać tryb DisplayPort™ Alt Mode 
przez interfejs USB-C)

• Chowany kabel USB-C
• Port USB 3.0 do podłączenia urządzeń 

peryferyjnych

Akcesoria Łączność

NEWNEW

3.0

Uniwersalna stacja dokująca 
SD3600 USB 3.0

Opis Kod 

K33991WW Uniwersalna stacja dokująca SD3600 
USB 3.0

• Dwa wyjścia wideo HD 1080p na monitor 
zewnętrzny za pomocą złącza HDMI, VGA 
lub DVI

• W laptopach oraz w laptopach 2 w 1 
z systemem Windows umożliwia zamianę 
1 portu USB w 6 portów

• 2 porty USB 3.0 z przodu umożliwiające 
przesyłanie danych z szybkością 5 Gb/sek

• 4 porty USB 2.0 z tyłu do podłączania 
akcesoriów, na przykład klawiatury i myszy

3.0

Adapter wideo VM4000, z Mini Display Port na 
HDMI 4

• Umożliwia uzyskanie rozdzielczości 4K Ultra HD z laptopa na monitorze, 
telewizorze lub projektorze 4K bez potrzeby stosowania karty 
graficznej 4K

• Połączenie od portu Mini DisplayPort do portu HDMI
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33985WW Adapter wideo VM4000, z Mini Display 
Port na HDMI 4K

Adaptery z Mini Display Port na HDMI/VGA

• Połączenie z Mini DisplayPort na HDMI (VM2000) lub VGA (VM1000)
• Obraz w rozdzielczości 1920 x 1200
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33986WW Adapter z Mini Display Port na HDMI

K33987WW Adapter z Mini Display Port na VGA

Bezprzewodowy prezenter 
Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem

• Prezenter Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem idealnie sprawdza się w salach 
konferencyjnych wyposażonych w ekrany 
telewizyjne, podczas spotkań on-line ze 
zdalnymi uczestnikami i w aulach z wieloma 
ekranami do prezentacji.

• Kompatybilny z systemami Windows® i Mac®, 
współpracuje z programami PowerPoint®, 
Keynote®, Adobe® PDF i prezentacjami 
Google®.

• W zestawie z kartą pamięci 8 GB MicroSD (z 
możliwością rozszerzenia do 32 GB)

Wzornictwo 
zaaprobowane przez 

specjalistów od ergonomii

Z dostosowanym 
do indywidualnych 
potrzeb wirtualnym 

wskaźnikiem

Opis Kod 

K75233EU Prezenter Ultimate

Prezentery bezprzewodowe Kensington Trackballe Kensington

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem, sterowaniem 
kursorem oraz z kartą pamięci”

•  W zestawie z kartą pamięci 4 GB MicroSD do 
przechowywania prezentacji i wbudowanym 
odbiornikiem bezprzewodowym

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote.

Opis Kod 

K72427EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 
laserem, sterowaniem kursorem  oraz z 
kartą pamięci

Prezenter Kensington Expert, 
z czerwonym laserem i 
sterowaniem kursorem

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote

Opis Kod 
K72425EU Prezenter Kensington Expert, z czerwonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem i sterowaniem 
kursorem  

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote”

Opis Kod 
K72426EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezentery bezprzewodowe

Input Solutions

Trackballe

Pobierz oprogramowanie Kensington 
TrackballWorks™ ze strony software.

kensington.com

OPROGRAMOWANIE 
TRACKBALLWORKS™

Opis Kod 

K72327EU Trackball Kensington SlimBlade™

Opis Kod 

K72352EU Bezprzewodowy trackball Kensington Orbit™

Bezprzewodowy 
trackball Kensington Orbit™

• Z 4 dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

• Obracany, wielofunkcyjny pierścień do 
szybkiego przewijania bez klikania

• Gotowy do pracy, gdziekolwiek się znajdujesz, 
bez ograniczeń narzucanych przez kable

• Z dwoma dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

Opis Kod 

K72359WW Bezprzewodowy trackball Kensington 
Expert Mouse®

64325 Przewodowy trackball Kensington Expert 
Mouse®

Bezprzewodowy trackball 
Kensington Expert Mouse®

• Trackball dostępny w wersji bezprzewodowej i 
przewodowej

• Nagrodzony pierścień przewijania umożliwia 
łatwe przewijanie stron w górę i w dół

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Trackball Kensington Orbit® z 
pierścieniem do przewijania

• Pierścień przewijania umożliwia przewijanie 
treści bez potrzeby klikania

• Możliwość dołączenia podkładki pod 
nadgarstek zapewniającej lepszą ergonomię 
przy intensywnej pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®

Opis Kod 

K72337EU Trackball Kensington Orbit® z pierścieniem 
do przewjania

Trackball optyczny Kensington 
Orbit™

• Przyciski z prawej i lewej strony - dokładnie 
tam, gdzie są Ci potrzebne

• Kabel USB o długości 1,8 m gwarantuje 
niezawodne połączenie bez potrzeby 
używania baterii

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 

64327EU Trackball Kensington Orbit™

Trackballe Kensington zostały zaprojek-
towane tak, aby zapewnić podwyższoną 
wydajność i komfort pracy przy komputerze.

Przydatny w czasie 
konferencji on-line

Operowanie trackballami wymaga mniejszego zakresu ruchów nadgarstkiem i dłonią, dzięki czemu 
użytkownicy mogą pracować na komputerze bez odczuwania bólu. Ponadto zajmują mniej miejsca na 
biurku i mogą być zaprogramowane według indywidualnych potrzeb.

Download Kensington TrackballWorks™ at software.kensington.com

 Trackball Kensington SlimBlade™

Podniesiona wydajność
Z dostosowanymi do indywidualnych 

potrzeb przyciskami, szybkim przewijaniem i 
precyzyjnym kursorem

INDEKS OPIS

K64327 Trackball Kensington Orbit™

Bezprzewodowy prezenter 
Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem

• Prezenter Kensington Ultimate z wirtualnym 
wskaźnikiem idealnie sprawdza się w salach 
konferencyjnych wyposażonych w ekrany 
telewizyjne, podczas spotkań on-line ze 
zdalnymi uczestnikami i w aulach z wieloma 
ekranami do prezentacji.

• Kompatybilny z systemami Windows® i Mac®, 
współpracuje z programami PowerPoint®, 
Keynote®, Adobe® PDF i prezentacjami 
Google®.

• W zestawie z kartą pamięci 8 GB MicroSD (z 
możliwością rozszerzenia do 32 GB)

Wzornictwo 
zaaprobowane przez 

specjalistów od ergonomii

Z dostosowanym 
do indywidualnych 
potrzeb wirtualnym 

wskaźnikiem

Opis Kod 

K75233EU Prezenter Ultimate

Prezentery bezprzewodowe Kensington Trackballe Kensington

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem, sterowaniem 
kursorem oraz z kartą pamięci”

•  W zestawie z kartą pamięci 4 GB MicroSD do 
przechowywania prezentacji i wbudowanym 
odbiornikiem bezprzewodowym

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote.

Opis Kod 

K72427EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 
laserem, sterowaniem kursorem  oraz z 
kartą pamięci

Prezenter Kensington Expert, 
z czerwonym laserem i 
sterowaniem kursorem

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Z przyciskami umożliwiającymi zmianę 
slajdów w przód i w tył oraz wyłączanie ekranu 
-bezprzewodowy zasięg do 45 m

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote

Opis Kod 
K72425EU Prezenter Kensington Expert, z czerwonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezenter Kensington Expert, z 
zielonym laserem i sterowaniem 
kursorem  

• Dżojstik pozwala sterować kursorem w każdą 
stronę - tak jak mysz 

• Zielony wskaźnik laserowy jest 10 razy 
jaśniejszy od standardowych wskaźników w 
kolorze czerwonym

• Może sterować prezentacjami PowerPoint i 
Keynote”

Opis Kod 
K72426EU Prezenter Kensington Expert, z zielonym 

laserem i sterowaniem kursorem

Prezentery bezprzewodowe

Input Solutions

Trackballe

Pobierz oprogramowanie Kensington 
TrackballWorks™ ze strony software.

kensington.com

OPROGRAMOWANIE 
TRACKBALLWORKS™

Opis Kod 

K72327EU Trackball Kensington SlimBlade™

Opis Kod 

K72352EU Bezprzewodowy trackball Kensington Orbit™

Bezprzewodowy 
trackball Kensington Orbit™

• Z 4 dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

• Obracany, wielofunkcyjny pierścień do 
szybkiego przewijania bez klikania

• Gotowy do pracy, gdziekolwiek się znajdujesz, 
bez ograniczeń narzucanych przez kable

• Z dwoma dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb przyciskami ustawianymi za 
pośrednictwem oprogramowania Kensington 
TrackballWorks™

Opis Kod 

K72359WW Bezprzewodowy trackball Kensington 
Expert Mouse®

64325 Przewodowy trackball Kensington Expert 
Mouse®

Bezprzewodowy trackball 
Kensington Expert Mouse®

• Trackball dostępny w wersji bezprzewodowej i 
przewodowej

• Nagrodzony pierścień przewijania umożliwia 
łatwe przewijanie stron w górę i w dół

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Trackball Kensington Orbit® z 
pierścieniem do przewijania

• Pierścień przewijania umożliwia przewijanie 
treści bez potrzeby klikania

• Możliwość dołączenia podkładki pod 
nadgarstek zapewniającej lepszą ergonomię 
przy intensywnej pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®

Opis Kod 

K72337EU Trackball Kensington Orbit® z pierścieniem 
do przewjania

Trackball optyczny Kensington 
Orbit™

• Przyciski z prawej i lewej strony - dokładnie 
tam, gdzie są Ci potrzebne

• Kabel USB o długości 1,8 m gwarantuje 
niezawodne połączenie bez potrzeby 
używania baterii

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 

64327EU Trackball Kensington Orbit™

Trackballe Kensington zostały zaprojek-
towane tak, aby zapewnić podwyższoną 
wydajność i komfort pracy przy komputerze.

Przydatny w czasie 
konferencji on-line

Operowanie trackballami wymaga mniejszego zakresu ruchów nadgarstkiem i dłonią, dzięki czemu 
użytkownicy mogą pracować na komputerze bez odczuwania bólu. Ponadto zajmują mniej miejsca na 
biurku i mogą być zaprogramowane według indywidualnych potrzeb.

Download Kensington TrackballWorks™ at software.kensington.com

 Trackball Kensington SlimBlade™

Podniesiona wydajność
Z dostosowanymi do indywidualnych 

potrzeb przyciskami, szybkim przewijaniem i 
precyzyjnym kursorem

Bezprzewodowa mysz mobilna
Pro Fit® Wireless

INDEKS OPIS

K72452 Mysz Pro Fit® Wireless

• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 DPI 
zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy.

• Wygodna konstrukcja opracowana z myślą 
o mobilnych użytkownikach prawo- 
i leworęcznych.

• Instalacja plug&play pozwala na błyskawiczne 
przewijanie stron

• Zgodność z systemem Windows® i Mac®

INDEKS OPIS

K72405 Mysz Pro Fit® - czarna
K72421 Mysz Pro Fit® - szafi rowa
K72422 Mysz Pro Fit® - rubinowa
K72423 Mysz Pro Fit® - grafi towa
K72424 Mysz Pro Fit® - szmaragdowa

Bezprzewodowa mysz laserowa 
Kensington SlimBlade™, czarna

• Na czas podróży odbiornik USB Nano można 
schować w komorze baterii myszy

• Bezpieczna technologia bezprzewodowa 
2,4 GHz ogranicza ryzyko zakłóceń i idealnie 
nadaje się do biur

• Zasilanie z 2 baterii AAA (w zestawie)
• Zgodność z komputerami PC i Mac®

INDEKS OPIS

K72334 Bezprzewodowa mysz laserowa Kensington
 SlimBlade™

Mysz Kensington Pro Fit® 
Bluetooth®

• Łączność za pośrednictwem Bluetooth® 
pozwala zaoszczędzić port USB na inne cele

• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 dpi 
zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72451WW Mysz Kensington Pro Fit® Bluetooth®

Mysz bezprzewodowa Kensington 
Pro Fit™, rozmiar średni

• Kółko przewijania z możliwością klikania 
znacznie przyspiesza przeglądanie 
dokumentów

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 
(1750 dpi) 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 
K72405EU Mysz Pro Fit® - czarna
K72421WW Mysz Pro Fit® - szafirowa
K72422WW Mysz Pro Fit® - rubinowa
K72423WW Mysz Pro Fit® - grafitowa
K72424WW Mysz Pro Fit® - szmaragdowa

Mysz bezprzewodowa Kensington 
ValuMouse™, z 3 przyciskami

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 
1000 DPI), zapewniający precyzyjne sterowanie

• Kółko przewijania i 3 przyciski - środkowy 
z funkcją klikania 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

• Dostępna w opcji bezprzewodowej 
i przewodowej.

Opis Kod 

K72392EU Mysz bezprzewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

K72110EU Mysz przewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw klawiatury i myszy 
Kensington PRO Fit®

• Odbiornik bezprzewodowy USB (2,4 GHz) z 
szyfrowo zabezpieczanym dostępem AES128 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K75230DE Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw PRO Fit®

Pełnowymiarowa płaska 
klawiatura Kensington Advance 
Fit™

• Czuła, stylowa klawiatura nożycowa klasy 
premium umożliwia precyzyjną obsługę

• Ze zintegrowaną podstawką dająca możliwość 
ustawienia klawiatury pod wygodnym do 
pisania kątem 30 stopni.

Opis Kod 

K72357DE Pełnowymiarowa płaska klawiatura 
Advance Fit™

Klawiatura Kensington 
ValuKeyboard

• Klawiatura podłączana za pośrednictwem 
kabla USB

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

1500109DE Klawiatura ValuKeyboard

• Ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni 
osób praworęcznych, z miękkim gumowym 
uchwytem

• Obsługiwane kciukiem przyciski do 
przeglądania stron internetowych (w przód/
wstecz)

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Przewodowa mysz Kensington 
Mouse-in-a-Box®

• Czuły i niezawodny czujnik optyczny (800 DPI)

• Instalacja typu Plug & Play przez przewodowe 
połączenie USB, zgodność z systemami 
Windows i Mac

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72356EU Przewodowa mysz Mouse-in-a-Box®

Mysz przewodowa Kensington 
Pro Fit™, pełnowymiarowa

Opis Kod 

K72369EU Mysz przewodowa Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

K72370EU Mysz bezprzewodowa Kensington Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

Myszy i klawiatury

Stacje dokujące i adaptery USB

Uniwersalna stacja dokująca 
SD4600P USB-C

Przenośna stacja dokująca 
SD1500 USB-C

Opis Kod 

K38231WW
Uniwersalna stacja dokująca SD4600P 
USB-C™

Opis Kod 

K33969WW Przenośna stacja dokująca SD1500 USB-C

Stacje dokujące, 
koncentratory i 

adaptery USB

• Połączenie USB-C umożliwia ładowanie laptopa 
z mocą 60 watów, wyświetlanie obrazu 
w rozdzielczości 4K i przesyłanie danych za 
pośrednictwem pojedynczego kabla

• Rozdzielczość 4K Ultra HD (4096x2160) na 
jednym monitorze przy 60 klatkach/sek na złącze 
HDMI lub DisplayPort albo na dwóch monitorach 
przy 30 klatkach/sek

• Trzy porty USB 3.1 generacji 1 i jeden port USB-C 
umożliwiające podłączenie 4 akcesoriów”.

• Wyświetlanie obrazu w rozdzielczości HDMI 
4K lub VGA HD na monitorze zewnętrznym, 
telewizorze lub z projektora (urządzenie hosta 
musi obsługiwać tryb DisplayPort™ Alt Mode 
przez interfejs USB-C)

• Chowany kabel USB-C
• Port USB 3.0 do podłączenia urządzeń 

peryferyjnych

Akcesoria Łączność

NEWNEW

3.0

Uniwersalna stacja dokująca 
SD3600 USB 3.0

Opis Kod 

K33991WW Uniwersalna stacja dokująca SD3600 
USB 3.0

• Dwa wyjścia wideo HD 1080p na monitor 
zewnętrzny za pomocą złącza HDMI, VGA 
lub DVI

• W laptopach oraz w laptopach 2 w 1 
z systemem Windows umożliwia zamianę 
1 portu USB w 6 portów

• 2 porty USB 3.0 z przodu umożliwiające 
przesyłanie danych z szybkością 5 Gb/sek

• 4 porty USB 2.0 z tyłu do podłączania 
akcesoriów, na przykład klawiatury i myszy

3.0

Adapter wideo VM4000, z Mini Display Port na 
HDMI 4

• Umożliwia uzyskanie rozdzielczości 4K Ultra HD z laptopa na monitorze, 
telewizorze lub projektorze 4K bez potrzeby stosowania karty 
graficznej 4K

• Połączenie od portu Mini DisplayPort do portu HDMI
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33985WW Adapter wideo VM4000, z Mini Display 
Port na HDMI 4K

Adaptery z Mini Display Port na HDMI/VGA

• Połączenie z Mini DisplayPort na HDMI (VM2000) lub VGA (VM1000)
• Obraz w rozdzielczości 1920 x 1200
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33986WW Adapter z Mini Display Port na HDMI

K33987WW Adapter z Mini Display Port na VGA

Mysz Kensington Pro Fit® 
Bluetooth®

• Łączność za pośrednictwem Bluetooth® 
pozwala zaoszczędzić port USB na inne cele

• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 dpi 
zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72451WW Mysz Kensington Pro Fit® Bluetooth®

Mysz bezprzewodowa Kensington 
Pro Fit™, rozmiar średni

• Kółko przewijania z możliwością klikania 
znacznie przyspiesza przeglądanie 
dokumentów

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 
(1750 dpi) 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 
K72405EU Mysz Pro Fit® - czarna
K72421WW Mysz Pro Fit® - szafirowa
K72422WW Mysz Pro Fit® - rubinowa
K72423WW Mysz Pro Fit® - grafitowa
K72424WW Mysz Pro Fit® - szmaragdowa

Mysz bezprzewodowa Kensington 
ValuMouse™, z 3 przyciskami

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 
1000 DPI), zapewniający precyzyjne sterowanie

• Kółko przewijania i 3 przyciski - środkowy 
z funkcją klikania 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

• Dostępna w opcji bezprzewodowej 
i przewodowej.

Opis Kod 

K72392EU Mysz bezprzewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

K72110EU Mysz przewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw klawiatury i myszy 
Kensington PRO Fit®

• Odbiornik bezprzewodowy USB (2,4 GHz) z 
szyfrowo zabezpieczanym dostępem AES128 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K75230DE Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw PRO Fit®

Pełnowymiarowa płaska 
klawiatura Kensington Advance 
Fit™

• Czuła, stylowa klawiatura nożycowa klasy 
premium umożliwia precyzyjną obsługę

• Ze zintegrowaną podstawką dająca możliwość 
ustawienia klawiatury pod wygodnym do 
pisania kątem 30 stopni.

Opis Kod 

K72357DE Pełnowymiarowa płaska klawiatura 
Advance Fit™

Klawiatura Kensington 
ValuKeyboard

• Klawiatura podłączana za pośrednictwem 
kabla USB

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

1500109DE Klawiatura ValuKeyboard

• Ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni 
osób praworęcznych, z miękkim gumowym 
uchwytem

• Obsługiwane kciukiem przyciski do 
przeglądania stron internetowych (w przód/
wstecz)

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Przewodowa mysz Kensington 
Mouse-in-a-Box®

• Czuły i niezawodny czujnik optyczny (800 DPI)

• Instalacja typu Plug & Play przez przewodowe 
połączenie USB, zgodność z systemami 
Windows i Mac

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72356EU Przewodowa mysz Mouse-in-a-Box®

Mysz przewodowa Kensington 
Pro Fit™, pełnowymiarowa

Opis Kod 

K72369EU Mysz przewodowa Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

K72370EU Mysz bezprzewodowa Kensington Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

Myszy i klawiatury

Stacje dokujące i adaptery USB

Uniwersalna stacja dokująca 
SD4600P USB-C

Przenośna stacja dokująca 
SD1500 USB-C

Opis Kod 

K38231WW
Uniwersalna stacja dokująca SD4600P 
USB-C™

Opis Kod 

K33969WW Przenośna stacja dokująca SD1500 USB-C

Stacje dokujące, 
koncentratory i 

adaptery USB

• Połączenie USB-C umożliwia ładowanie laptopa 
z mocą 60 watów, wyświetlanie obrazu 
w rozdzielczości 4K i przesyłanie danych za 
pośrednictwem pojedynczego kabla

• Rozdzielczość 4K Ultra HD (4096x2160) na 
jednym monitorze przy 60 klatkach/sek na złącze 
HDMI lub DisplayPort albo na dwóch monitorach 
przy 30 klatkach/sek

• Trzy porty USB 3.1 generacji 1 i jeden port USB-C 
umożliwiające podłączenie 4 akcesoriów”.

• Wyświetlanie obrazu w rozdzielczości HDMI 
4K lub VGA HD na monitorze zewnętrznym, 
telewizorze lub z projektora (urządzenie hosta 
musi obsługiwać tryb DisplayPort™ Alt Mode 
przez interfejs USB-C)

• Chowany kabel USB-C
• Port USB 3.0 do podłączenia urządzeń 

peryferyjnych

Akcesoria Łączność

NEWNEW

3.0

Uniwersalna stacja dokująca 
SD3600 USB 3.0

Opis Kod 

K33991WW Uniwersalna stacja dokująca SD3600 
USB 3.0

• Dwa wyjścia wideo HD 1080p na monitor 
zewnętrzny za pomocą złącza HDMI, VGA 
lub DVI

• W laptopach oraz w laptopach 2 w 1 
z systemem Windows umożliwia zamianę 
1 portu USB w 6 portów

• 2 porty USB 3.0 z przodu umożliwiające 
przesyłanie danych z szybkością 5 Gb/sek

• 4 porty USB 2.0 z tyłu do podłączania 
akcesoriów, na przykład klawiatury i myszy

3.0

Adapter wideo VM4000, z Mini Display Port na 
HDMI 4

• Umożliwia uzyskanie rozdzielczości 4K Ultra HD z laptopa na monitorze, 
telewizorze lub projektorze 4K bez potrzeby stosowania karty 
graficznej 4K

• Połączenie od portu Mini DisplayPort do portu HDMI
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33985WW Adapter wideo VM4000, z Mini Display 
Port na HDMI 4K

Adaptery z Mini Display Port na HDMI/VGA

• Połączenie z Mini DisplayPort na HDMI (VM2000) lub VGA (VM1000)
• Obraz w rozdzielczości 1920 x 1200
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33986WW Adapter z Mini Display Port na HDMI

K33987WW Adapter z Mini Display Port na VGA

Mysz Kensington Pro Fit® 
Bluetooth®

• Łączność za pośrednictwem Bluetooth® 
pozwala zaoszczędzić port USB na inne cele

• Czujnik laserowy o rozdzielczości 1000 dpi 
zapewnia wysoką precyzję śledzenia 
i doskonałą jakość pracy

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72451WW Mysz Kensington Pro Fit® Bluetooth®

Mysz bezprzewodowa Kensington 
Pro Fit™, rozmiar średni

• Kółko przewijania z możliwością klikania 
znacznie przyspiesza przeglądanie 
dokumentów

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości 
(1750 dpi) 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i 
macOS®.

Opis Kod 
K72405EU Mysz Pro Fit® - czarna
K72421WW Mysz Pro Fit® - szafirowa
K72422WW Mysz Pro Fit® - rubinowa
K72423WW Mysz Pro Fit® - grafitowa
K72424WW Mysz Pro Fit® - szmaragdowa

Mysz bezprzewodowa Kensington 
ValuMouse™, z 3 przyciskami

• Czujnik optyczny o wysokiej rozdzielczości (do 
1000 DPI), zapewniający precyzyjne sterowanie

• Kółko przewijania i 3 przyciski - środkowy 
z funkcją klikania 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

• Dostępna w opcji bezprzewodowej 
i przewodowej.

Opis Kod 

K72392EU Mysz bezprzewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

K72110EU Mysz przewodowa ValuMouse™, z 3 
przyciskami

Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw klawiatury i myszy 
Kensington PRO Fit®

• Odbiornik bezprzewodowy USB (2,4 GHz) z 
szyfrowo zabezpieczanym dostępem AES128 

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K75230DE Bezprzewodowy, niskoprofilowy 
zestaw PRO Fit®

Pełnowymiarowa płaska 
klawiatura Kensington Advance 
Fit™

• Czuła, stylowa klawiatura nożycowa klasy 
premium umożliwia precyzyjną obsługę

• Ze zintegrowaną podstawką dająca możliwość 
ustawienia klawiatury pod wygodnym do 
pisania kątem 30 stopni.

Opis Kod 

K72357DE Pełnowymiarowa płaska klawiatura 
Advance Fit™

Klawiatura Kensington 
ValuKeyboard

• Klawiatura podłączana za pośrednictwem 
kabla USB

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

1500109DE Klawiatura ValuKeyboard

• Ergonomiczny kształt, dopasowany do dłoni 
osób praworęcznych, z miękkim gumowym 
uchwytem

• Obsługiwane kciukiem przyciski do 
przeglądania stron internetowych (w przód/
wstecz)

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Przewodowa mysz Kensington 
Mouse-in-a-Box®

• Czuły i niezawodny czujnik optyczny (800 DPI)

• Instalacja typu Plug & Play przez przewodowe 
połączenie USB, zgodność z systemami 
Windows i Mac

• Zgodny z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 
i macOS®.

Opis Kod 

K72356EU Przewodowa mysz Mouse-in-a-Box®

Mysz przewodowa Kensington 
Pro Fit™, pełnowymiarowa

Opis Kod 

K72369EU Mysz przewodowa Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

K72370EU Mysz bezprzewodowa Kensington Pro Fit™, 
pełnowymiarowa

Myszy i klawiatury

Stacje dokujące i adaptery USB

Uniwersalna stacja dokująca 
SD4600P USB-C

Przenośna stacja dokująca 
SD1500 USB-C

Opis Kod 

K38231WW
Uniwersalna stacja dokująca SD4600P 
USB-C™

Opis Kod 

K33969WW Przenośna stacja dokująca SD1500 USB-C

Stacje dokujące, 
koncentratory i 

adaptery USB

• Połączenie USB-C umożliwia ładowanie laptopa 
z mocą 60 watów, wyświetlanie obrazu 
w rozdzielczości 4K i przesyłanie danych za 
pośrednictwem pojedynczego kabla

• Rozdzielczość 4K Ultra HD (4096x2160) na 
jednym monitorze przy 60 klatkach/sek na złącze 
HDMI lub DisplayPort albo na dwóch monitorach 
przy 30 klatkach/sek

• Trzy porty USB 3.1 generacji 1 i jeden port USB-C 
umożliwiające podłączenie 4 akcesoriów”.

• Wyświetlanie obrazu w rozdzielczości HDMI 
4K lub VGA HD na monitorze zewnętrznym, 
telewizorze lub z projektora (urządzenie hosta 
musi obsługiwać tryb DisplayPort™ Alt Mode 
przez interfejs USB-C)

• Chowany kabel USB-C
• Port USB 3.0 do podłączenia urządzeń 

peryferyjnych

Akcesoria Łączność

NEWNEW

3.0

Uniwersalna stacja dokująca 
SD3600 USB 3.0

Opis Kod 

K33991WW Uniwersalna stacja dokująca SD3600 
USB 3.0

• Dwa wyjścia wideo HD 1080p na monitor 
zewnętrzny za pomocą złącza HDMI, VGA 
lub DVI

• W laptopach oraz w laptopach 2 w 1 
z systemem Windows umożliwia zamianę 
1 portu USB w 6 portów

• 2 porty USB 3.0 z przodu umożliwiające 
przesyłanie danych z szybkością 5 Gb/sek

• 4 porty USB 2.0 z tyłu do podłączania 
akcesoriów, na przykład klawiatury i myszy

3.0

Adapter wideo VM4000, z Mini Display Port na 
HDMI 4

• Umożliwia uzyskanie rozdzielczości 4K Ultra HD z laptopa na monitorze, 
telewizorze lub projektorze 4K bez potrzeby stosowania karty 
graficznej 4K

• Połączenie od portu Mini DisplayPort do portu HDMI
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33985WW Adapter wideo VM4000, z Mini Display 
Port na HDMI 4K

Adaptery z Mini Display Port na HDMI/VGA

• Połączenie z Mini DisplayPort na HDMI (VM2000) lub VGA (VM1000)
• Obraz w rozdzielczości 1920 x 1200
• Instalacja Plug & Play
• Zgodność z systemami Windows® 10, 8.1, 8, 7 i Mac OS® 10.9 lub 

nowszymi

Opis Kod 

K33986WW Adapter z Mini Display Port na HDMI

K33987WW Adapter z Mini Display Port na VGA



Realizujemy również zamówienia spoza katalogu: tel. 17 773 00 77
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HP KLAWIATURA USB SMARTCARD CCID KEYBOARD US 
INT (E6D77AA)

Opis produktu HP Smart Card CCID - klawiatura
Rodzaj urządzenia Klawiatura
Interfejs USB
Urządzenia zabezpieczające Czytnik kart SmartCard
Kolor Srebrny,karbonitowy
Wymiary (szer./głęb./wys.) 46.3 cm x 16.1 cm x 3.3 cm
Waga 900 g

Zaprojektowany dla
EliteDesk 800 G2;EliteOne 705 G2,800 G1,800 G2;
Flexible t520;ProDesk 400 G3,490 G3;ProOne;
Workstation Z4 G4,Z6 G4,Z8 G4

Urządzenia zabezpieczające Czytnik kart SmartCard
Dołączone przewody 1 x kabel USB - 1.8 m

INDEKS E6D77AA

HP Klawiatura Wireless Link-5 Keyboard (T6U20AA)

Opis produktu HP Link-5 - klawiatura
Rodzaj urządzenia Klawiatura - bezprzewodowa
Interfejs 2.4 GHz
Odbiornik bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy USB
Klawiatura numeryczna Tak
Wymiary (szer./głęb./wys.) 43.6 cm x 13.7 cm x 2.1 cm
Waga 560 g

Zaprojektowany dla

HP 24X G6,250 G6,25X G5;Chromebook 11 G6,14 G5;
Chromebook x360;EliteBook 840 G5,850 G5;
Pro Tablet 610 G1;ProBook 430 G5,440 G4,450 G3,
470 G4,470 G5,640 G4 650, G4;ProBook x360;
Spectre Pro x360 G2;Stream Pro 11 G4; 
ZBook 14u G4,14u G5,15u G5,17 G3,Studio G3,
Studio G4;ZBook x2

Rodzaj urządzenia Klawiatura - bezprzewodowa
Interfejs 2.4 GHz
Maksymalna odległość działania Do 10 m
Odbiornik bezprzewodowy Odbiornik bezprzewodowy USB
Bateria 2x Typu AAA

INDEKS T6U20AA

HP Głośniki USB Business Speakers (N3R89AA)

Opis produktu HP USB Business speakers v2 - głośniki - 
dla komputera

Typ produktu Głośniki - dla komputera
Elementy zestawu 2 głośniki
Typ głośnika Aktywny
Moc wyjściowa nominalna (całkowita) 4 wat
Maks. moc wyjściowa systemu audio 4.6 wat
Pasmo przenoszenia 200 - 20000 Hz
Wzmacniacz Zintegrowany
System głośników - 
informacje szczegółowe 2 x głośnik 2 wat - 200 - 20000 Hz - 4 Ohm

Kolor Czarny
Opcje zasilania Zasilanie przez USB
Wymiary (szer./głęb./wys.) 6.95 cm x 8.95 cm x 17 cm
Waga 550 g
Gwarancja producenta 1 rok gwarancji

Zaprojektowany dla

HP 260 G2,280 G3,290 G1;
EliteDesk 705 G1,705 G3,800 G2;
ProDesk 400 G1,400 G2,400 G2.5,400 
G3,405 G1,405 G2,490 G3,600 G1

INDEKS N3R89AA

BLOKADA PORTÓW USB KENSINGTON, 
Z LINKĄ – KWADRATOWĄ

Blokuje znajdujące się powyżej lub poniżej porty USB.

INDEKS OPIS

K67915 Blokada Kensington portów USB, z linką - kwadratowa

BLOKADA SZYFROWA DO LAPTOPÓW KENSINGTON 
ULTRA

4-cyfrowy zamek szyfrowy (obsługa bez kluczy) i linka ze stali węglowej 
zapewniają maksymalną wytrzymałość zabezpieczenia.

INDEKS OPIS

K64675 Blokada szyfrowa Kensington Ultra do laptopów



Zamawiaj przez internet: www.xerima.com.pl
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DUR8930-23
DUR8931-23
DUR8932-23
DUR8933-23
DUR8934-23

DUR8930-23

DUR8931-23

DUR8933-23

DUR8934-23

DUR8932-23




