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grandes marcas são mais
do que negócios ou produtos
Elas dizem quem nós somos, como queremos ser percebidos
e se tornam parte da nossa personalidade.

A nossa inspiração vem do que desejamos em nossas vidas:
viver as melhores experiências e buscar inovação constante.
Desde 2015 somos responsáveis pela distribuição das marcas OEX,
OEX Game, OEX Kids e Newlink, além de representar o segmento de
Informática e Tecnologia de Consumo da Sertic, atuante no mercado
há 55 anos distribuindo as marcas Stabilo, Uniball e CIS.
Unimos neste portfólio quase 800 itens contínuos entre acessórios de
telefonia, headsets, speakers, office, game e outros.
O que desejamos
Construir parcerias de sucesso, colaborar com as conquistas, sonhar junto
com os apaixonados e vivenciar sempre o novo. Nosso maior desejo é
estar sempre presente no dia a dia das pessoas e fazer parte do futuro,
conectando pessoas com novas possibilidades de acesso à tecnologia de
consumo.
Nosso propósito
Ouvir mais e sentir mais. Sentir mais curiosidade e vontade de evoluir
sempre. Sentir alegria em criar, envolver e proporcionar novas experiências.
Sentir orgulho e segurança em oferecer produtos com qualidade e melhor
cuidado e atenção acima de tudo.
Nossa missão
É cultivar harmonia entre as nossas pessoas com tecnologia para que
desenvolvam produtos e serviços, depositando emoção em tudo que nos
dedicamos a fazer juntos. Além de evoluir constantemente na qualidade
dos produtos, oferecendo não apenas produtos mas, sim, soluções
personalizadas sempre antenados às necessidades do consumidor,
apaixonando e conquistando o melhor nível de credibilidade e respeito entre
nossos parceiros!
#SaiadoComum
Viva uma nova experiência com a gente!
Baixe nosso aplicativo na Apple Store ou na Google Play
oexbrasil | oexgameoficial | newlinkbrasil
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headsets
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posh hs312

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Atendimento de chamada
• Botões de comando no fone
• Fones acolchoados
• Haste ajustável

• Tempo de reprodução: até 5 horas
• Recarga via USB (DC 5V)
• Potência: 50mW
• Sensibilidade: 108dB
• Frequência: 20Hz-20Khz
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898587270366
Cód.Fat. 48.7242
7898587270373
Cód.Fat. 48.7243
7898587270380
Cód.Fat. 48.7244

glam hs311

7898587270519
Cód.Fat. 48.7277

• Conexão Bluetooth (versão 5.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Atendimento de chamada
• Botões de comando no fone
• Fones e parte superior interna da haste acolchoados
• Haste ajustável

• Tempo de reprodução: até 4 horas
• Recarga via USB (DC 5V)
• Potência: 35mW
• Sensibilidade: 90dB
• Frequência: 20Hz-20Khz
• Impedância: 32Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898587270526
Cód.Fat. 48.7278
7898587270533
Cód.Fat. 48.7279
7898587270540
Cód.Fat. 48.7280
7898587270557
Cód.Fat. 48.7281
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candy hs310

• Conexão Bluetooth (versão 4.1)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Som estéreo com alta definição
• Fones e parte interna da haste acolchoada
• Atendimento de chamada
• Com microfone

• Dobrável
• Tempo de reprodução: até 4h
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116 +- 3dB
• Impedância: 32Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898587270465
Cód.Fat. 48.7250
7898587270472
Cód.Fat. 48.7251
7898587270489
Cód.Fat. 48.7252

drop hs306

• Conexão Bluetooth (versão 3.0 + EDR)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Rádio FM
• Atendimento de chamada
• Botões de comando no fone
• Fones acolchoados

• Haste ajustável
• Parte interna superior da haste emborrachada
• Tempo de reprodução: até 3h
• Capacidade da bateria: 200mAh
• Recarga via USB (DC 5V)
• Potência: 40mW
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898562619814
Cód.Fat. 48.7197
7898587270939
Cód.Fat. 48.7304
7898562617278
Cód.Fat. 48.7007
7898562617285
Cód.Fat. 48.7008
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flow hs307

• Conexão Bluetooth (versão 5.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Atendimento de chamada
• Botões de comando no fone
• Fones acolchoados
• Dobrável
• Haste ajustável

• Capacidade da bateria: 300mAh
• Tempo de reprodução: até 4h
• Recarga via USB (DC 5V)
• Potência: 50mW
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 108dB
• Frequência de resposta: 12-22.000Hz
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898587270700
Cód.Fat. 48.7262
7898562617124
Cód.Fat. 48.5950
7898562617131
Cód.Fat. 48.5951
7898562617148
Cód.Fat. 48.5952

cosmic hs309

• Conexão Bluetooth
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Atendimento de chamada
• Botões de comando no fone
• Fones acolchoados
• Haste ajustável e com revestimento interno
• Fones giratórios

• Capacidade da bateria: 300mAh
• Tempo de reprodução: até 4h
• Bateria de lítio recarregável via USB (DC 5V)
• Frequência: 2.4GHz
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 105dB
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898562618312
Cód.Fat. 48.7121
7898562618329
Cód.Fat. 48.7122
7898562618336
Cód.Fat. 48.7123
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vibe hs305
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Botões de controle no fone
• Fones acolchoados
• Dobrável
• Haste ajustável
• Parte interna superior da haste emborrachada
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 250mAh
• Tempo de reprodução: até 3h
• Frequência de resposta: 20Hz~20KHz
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)

7898562616820
Cód.Fat. 48.5927

balance hs301
• Conexão Bluetooth (versão 5.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada pra cartão Micro SD
• Rádio FM
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Botões de controle no fone
• Fones acolchoados
• Dobrável
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Tempo de reprodução: até 3h
• Plugue: P2 de 3.5mm (para uso fora da bateria)
7898595272857
Cód.Fat. 49.5001
7898595272864
Cód.Fat. 49.5002
7898562616714
Cód.Fat. 48.5925

spin hs308
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Ideal para práticas esportivas
• Alcance máximo de 10m do dispositivo
pareado
• Entrada para cartão Micro SD de até 32GB
• Botões de comando no fone
• Atendimento de chamada
• Haste super flexível com ótimo ajuste
• Recarga via USB (DC 5V)
• Capacidade da bateria: 200mAh
• Tempo de reprodução: até 3h
• Frequência: 2400-2483.5Mhz
• Recarregue por 2 horas antes da
primeira utilização

7898562617162
Cód.Fat. 48.5955
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free tws10

• Conexão Bluetooth (versão 5.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• TWS: os fones podem ser utilizados juntos ou
separadamente
• Design ergonômico com encaixe confortável
• Fone intra-auricular
• Atendimento de chamada
• Capacidade da bateria: 40mAh (para cada fone)
• Com case acrílico para armazenamento e recarga
• Recarga do case via USB (2.0)
• Case totalmente recarregado garante até 6 cargas
dos fones
• Tempo de recarga: 2h
• Diâmetro do fone: 8mm
• Sensibilidade: 110 +- 3dB

7898587271073
Cód.Fat. 48.7310

fit tws20
• Conexão Bluetooth (versão 5.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• TWS: os fones podem ser utilizados juntos ou
separadamente
• Alça ergonômica e flexível com encaixe confortável
• Fone intra-auricular
• Ideal para práticas esportivas
• Resistente à umidade
• Atendimento de chamada
• Capacidade da bateria: 40mAh (para cada fone)
• Reprodução de até 3h
• Com case acrílico para armazenamento e recarga
• Recarga via USB (2.0)
• Tempo de recarga: 2h
• Diâmetro do fone: 8mm
• Sensibilidade: 110 +- 3dB

7898587271066
Cód.Fat. 48.7311
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flaunt fn410

• Conexão Bluetooth (versão 4.1)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Atendimento de chamada
• Controle de volume no cabo
• Bateria de polímero
• Capacidade da bateria: 60mAh
• Recarga via USB (DC 5V)

7898562619883
Cód.Fat. 48.7203
7898562619876
Cód.Fat. 48.7202

liberty fn408

• Conexão Bluetooth (versão 4.1)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Atendimento de chamada
• Controle de volume no cabo
• Bateria de polímero
• Capacidade da bateria: 80mAh
• Recarga via USB (DC 5V)
• Potência: 2*20mW

7898562618572
Cód.Fat. 48.7141
7898562618589
Cód.Fat. 48.7142

drift fn409
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Atendimento de chamada
• Controle de volume e microfone no cabo
• Bateria de polímero
• Com encaixe auricular para maior fixação
e conforto durante as práticas esportivas
• Fones com fixação magnética para melhor
armazenamento
• Recarga via USB (DC 5V)

7898562618626
Cód.Fat. 48.7149
7898562618633
Cód.Fat. 48.7150
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move hs303
• Conexão Bluetooth (versão 4.1)
• Ideal para práticas esportivas
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Alça auricular para melhor fixação
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Frequência de resposta: 2.4GHz

7898587270670
Cód.Fat. 48.7261

7898587270663
Cód.Fat. 48.7260

7898562615847
Cód.Fat. 48.5868

7898562615854
Cód.Fat. 48.5867

7898562615861
Cód.Fat. 48.5869

7898562617209
Cód.Fat. 48.5953

live hs302
• Conexão Bluetooth
• Ideal para práticas esportivas
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Apoio de pescoço removível para encaixe do fone
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Botões de controle no cabo
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 85mAh
• Ativação de texto e discagem por voz

7898562614406
Cód.Fat. 49.5003
7898562614413
Cód.Fat. 49.5004
7898562616899
Cód.Fat. 48.5933

active hs300
• Conexão Bluetooth
• Ideal para práticas esportivas
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Haste flexível para o pescoço
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Botões de controle no cabo
• Com encaixe magnético para o fone de ouvido
• Redução de ruído
• Ativação de texto e discagem por voz

7898562616516
Cód.Fat. 48.5921
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drop hs210

• Som estéreo com alta definição
• Fones e parte interna da haste acolchoada
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116 +- 3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo de nylon trançado
• Cabo: 1,4m de comprimento

7898587270922
Cód.Fat. 48.7303
7898587270915
Cód.Fat. 48.7302
7898587270908
Cód.Fat. 48.7301

neon hs106

• Som estéreo com alta definição
• Fones e parte interna da haste acolchoada
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116 +- 3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo de nylon trançado
• Cabo: 1,4m de comprimento

7898562616431
Cód.Fat. 48.5907
7898562616448
Cód.Fat. 48.5908
7898562616455
Cód.Fat. 48.5909
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flow hs207

• Som estéreo com alta definição
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116±3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Com cabo removível
• Cabo: 1,4m de comprimento

7898562615540
Cód.Fat. 48.5845
7898562615557
Cód.Fat. 48.5846
7898562615533
Cód.Fat. 48.5847
7898562615526
Cód.Fat. 48.5848

cosmic hs208

• Som estéreo com alta definição
• Com microfone
• Efeito metalizado
• Fones giratórios e acolchoados
• Potência nominal: 100mW
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105±3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562615816
Cód.Fat. 48.5864
7898562615830
Cód.Fat. 48.5866
7898562615823
Cód.Fat. 48.5865
7898562618411
Cód.Fat. 48.7130

14

twin hf100

• Combo: headset + fone de ouvido
• Atendimento de chamada
• Headset e fone de ouvido com microfone
• Headset dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562615205
Cód.Fat. 48.5828
7898562615212
Cód.Fat. 48.5829
7898562616349
Cód.Fat. 48.5898

style hp103

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898595270945
Cód.Fat. 49.2600
7898595270969
Cód.Fat. 49.2601
7898595270983
Cód.Fat. 49.2602
7898562614932
Cód.Fat. 48.5824
7898562614925
Cód.Fat. 48.5825
7898562614949
Cód.Fat. 48.5826

sense hp100

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,5m de comprimento
7896326988510
Cód.Fat. 47.9500
7896326988961
Cód.Fat. 47.9501
7898595272918
Cód.Fat. 48.5802
7898595272819
Cód.Fat. 47.9503
7898595272932
Cód.Fat. 48.5804

groove hp102

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Revestimento emborrachado
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,5m de comprimento

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Dobrável
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562614918
Cód.Fat. 48.5823
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sense hp100s

7896326988497
Cód.Fat. 48.0100
7898595271591
Cód.Fat. 48.0101
7898595272840
Cód.Fat. 48.0102

call hs101
• Headset com conexão RJ11
• Alta qualidade sonora para chamadas telefônicas
• Inibidor de ruídos para uma comunicação mais clara
• Microfone omnidirecional e super flexível para ajuste de
posição
• Haste giratória que permite o uso em ambos os lados
• Alça de metal extensível para ajuste com design
ergonômico
• Fone de ouvido acolchoado e revestido
• Clipe na haste com apoio de silicone
• Cabo com parte espiralada e aproximadamente 1,2m de
comprimento
• De acordo com a NR17: ideal para call center, as partes
de uso comum entre os operadores, como os protetores
auricular e de microfone, são removíveis

7898587270335
Cód.Fat. 48.7240

hs100

• Microfone com haste flexível
• Protetor de plugue
• Controlador de volume
• Plugues: P2 de 3.5mm (áudio + mic)
• Cabo: 1,8m de comprimento

7896326988558
Cód.Fat. 47.9700

speakers
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pump sk501

135W
RMS

• Conexão Bluetooth (versão 3.0)
• Potência: 135W RMS (75W RMS + 2*30W
RMS)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Rádio FM
• Com controle remoto
• Voltagem: Bivolt
• Proteção magnética no subwoofer e nas
caixas acústicas
• Frequência de resposta: 280Hz-16kHz
• Impedância: 4 Ohm
• SN/R: >/=75dB
• Diâmetro dos falantes: 6.5” (subwoofer) e 3”
(falantes)
• Dimensões do subwoofer: 24 x 27 x 27,5cm
• Dimensões das caixas acústicas: 12 x 21,5
x 12,2cm
• Peso: 5,8kg

7898562618794
Cód.Fat. 48.8304

shock sk700

120W
RMS

• Conexão Bluetooth
• Potência: 120W RMS
• Entrada para cartão Micro SD e USB
• Rádio FM
• Com LED
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• Acessórios inclusos: microfone, controle
remoto, carregador para tomada, cabo 3.5
jack e alça ajustável
• Entrada para guitarra e instrumentos
similares: funciona como amplificador
• Reproduz até 6h contínuas
• Bateria de lítio recarregável (2400mAh - 2
unidades de 1200mAh cada)
• Potência de recarga: DC 9V
• Frequência de resposta: 100-20kHz
• SN/R: 80dB
• Dimensões do auto-falante: 6.5”+2”
• Dimensões: 19 x 22 x 35cm
• Peso: 3,1kg

7898562615199
Cód.Fat. 49.5210

blast sk600

80W
RMS

• Conexão Bluetooth
• Potência: 80W RMS
• Entrada para cartão Micro SD e USB
• Com LED
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• Acessórios inclusos: microfone, controle
remoto, carregador para tomada, cabo 3.5
jack e alça ajustável
• Entrada para guitarra e instrumentos
similares: funciona como amplificador
• Reproduz até 6h contínuas
• Bateria de lítio recarregável (2400mAh - 2
unidades de 1200mAh cada)
• Potência de recarga: DC 9V
• Frequência de resposta: 100-20kHz
• SN/R: 80dB
• Dimensões do auto-falante: 5.25”+2”
• Dimensões: 25 x 18 x 35,3cm
• Peso: 3,5kg
7898595272505
Cód.Fat. 49.5209
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fuss sk409
• Conexão Bluetooth (versão 2.1)
• Potência: 60W RMS (2*30W RMS)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Rádio FM
• Com LED
• Acessório incluso: microfone
• Capacidade da bateria: 1500mAh
• Recarga via USB (DC 5V)
• Reproduz até 4h contínuas
• Tempo de recarga: 2-4h
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Diâmetro do falante: 4”
• Peso: 2,3kg

60W

7898562618596
Cód.Fat. 48.7143

RMS

booster sk500
• Conexão Bluetooth
• Potência: 30W RMS (20W RMS + 2*5W RMS)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD e USB
• Rádio FM
• Botões de controle: Mode, Play/Pause, Próximo/Anterior
• Alimentação: conexão P2 e USB
• Frequência de resposta: 200Hz - 20KHz
• Dimensões: 30,8 x 14,2 x 16,3cm
• Peso: 1kg

30W
RMS

7898595272284
Cód.Fat. 49.5208

drum sk405
• Conexão Bluetooth
• Potência: 30W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD e USB
• Rádio FM
• Com alça removível para transportar o speaker
• Reproduz até 4h contínuas
• Bateria de lítio recarregável (1500mAh)
• Recarga via USB: DC 5V 1A
• Dimensões: 26 x 13,5 x 15cm
• Peso: 1,2kg

30W
RMS

7898562614963
Cód.Fat. 48.5827
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float sk414
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 10W RMS
• À prova d’água: speaker opera flutuando e pode
ser submerso (certificado IP67)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Textura emborrachada
• Entrada para cartão Micro SD de até 64GB
• Atendimento de chamadas
• Reproduz até 6h
• Bateria recarregável via USB (DC 5V)
• Capacidade da bateria: 900mAh
• Dimensões: 9,5 x 9,5 x 4,5cm
• Peso: 205g

10W

7898587270564
Cód.Fat. 48.7282

RMS

brick sk406
• Conexão Bluetooth (versão 2.1)
• Potência: 20W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD e AUX
• Funciona como Power Bank
• Textura emborrachada
• Com argola de metal para prender o speaker
• Reproduz até 5h e meia contínuas
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 2000mAh
• Dimensões: 15,8 x 4,3 x 7,4cm
• Peso: 420g

20W

7898562616004
Cód.Fat. 48.5879

RMS

7898562616011
Cód.Fat. 48.5880

color box sk404
• Conexão Bluetooth
• Potência: 10W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD e USB
• Rádio FM
• Com alça de silicone para transportar
• Reproduz até 3h contínuas
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 800mAh
• Dimensões: 10 x 10,2 x 6cm
• Peso: 315g

7898562614512
Cód.Fat. 49.7903

10W
RMS

7898562614529
Cód.Fat. 49.7904
7898562614536
Cód.Fat. 49.7905
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spool sk410

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 20W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Atendimento de chamada
• Com revestimento em tecido
• Capacidade da bateria: 1200mAh
• Recarga via USB (5V 1A)
• Reproduz até 5h contínuas
• Tempo de recarga: 2h
• Frequência de resposta: 90Hz-20kHz
• Sensibilidade: 80dB
• Plugue: P2 3.5mm
• Dimensões: 6,4 x 6,4 x 16,4cm
• Peso: 470g

7898562618350
Cód.Fat. 48.7124

20W

7898562618367
Cód.Fat. 48.7125
7898562618374
Cód.Fat. 48.7126

RMS

wake cs100

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 10W RMS
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Despertador
• Entrada para cartão Micro SD
• Rádio FM
• Atendimento de chamada
• Com revestimento em tecido
• Capacidade da bateria: 1200mA
• Recarga via USB (DC 5V)
• Reproduz até 4h contínuas
• Tempo de recarga: 2-3h
• Frequência de resposta: 280Hz-16kHz
• Dimensões: 10,8 x 10,8 x 3,6cm
• Peso: 255g

10W
RMS

7898562618220
Cód.Fat. 48.7113
7898562618237
Cód.Fat. 48.7114
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weave sk407
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 10W RMS
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Rádio FM
• Atendimento de chamada
• Com revestimento em tecido
• Capacidade da bateria: 1200mAh
• Recarga via USB (5V 1A)
• Plugue: P2 3.5mm
• Reproduz até 3h e meia contínuas
• Frequência de resposta: 100Hz-20kHz
• Impedância: 3 Ohm
• Diâmetro do falante: 1,5”
• Dimensões: 13.5 x 5.4 x 8cm
• Peso: 320g

10W

7898562618152
Cód.Fat. 48.7107
7898562618169
Cód.Fat. 48.7108

RMS

wee sk413
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Atendimento de chamada
• Com revestimento em tecido
• Botões de controle no painel
• Alça de silicone para carregar
• Capacidade da bateria: 300mAh
• Recarga via USB (5V 1A)
• Reproduz até 2h contínuas
• Frequência de resposta: 100Hz-20kHz
• Plugue: P2 3.5mm
• Dimensões: 6,8 x 6,8 x 3,4cm
• Peso: 100g

7898587270410
Cód.Fat. 48.7247
7898587270403
Cód.Fat. 48.7246

5W

7898587270397
Cód.Fat. 48.7245

RMS

pouch sk408
• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Alça para carregar
• Atendimento de chamada
• Com revestimento em tecido
• Capacidade da bateria: 1200mA
• Recarga via USB (DC 5V)
• Reproduz até 3h contínuas
• Tempo de recarga: 2-3h
• Frequência de resposta: 280Hz-16kHz
• Dimensões: 8,2 x 11,2 x 4cm
• Peso: 190g
7898562618282
Cód.Fat. 48.7118

5W
RMS

7898562618299
Cód.Fat. 48.7119
7898562618305
Cód.Fat. 48.7120

22

flip sk411
• Conexão Bluetooth (versão 4.1)
• Potência: 30W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para cartão Micro SD
• Atendimento de chamada
• Falante vibratório: diafragma para graves mais potentes
• Reproduz até 6h contínuas
• Capacidade máxima da bateria: 2400mAh
• Recarga via USB (DC 5V)
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• SN/R: >/=80dB
• Diâmetro do falante: 2”
• Dimensões: 20 x 7cm
• Peso: 770g

30W

7898587271080
Cód.Fat. 48.7306
7898562618640
Cód.Fat. 48.7151

RMS

music box sk401
• Conexão Bluetooth (versão 3.0)
• Potência: 10W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• Entrada para cartão Micro SD e AUX
• Rádio FM
• Atendimento de chamada
• Reproduz até 5h contínuas
• Bateria recarregável via USB
• Dimensões: 9 x 9 x 9cm
• Peso: 620g

10W

7896326998458
Cód.Fat. 49.7900
7896326998472
Cód.Fat. 49.7901

RMS

voice mk100
• Bluetooth (versão 4.0)
• Potência: 6W RMS (2*3W RMS)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Botões para equalizar o som do microfone
• Produzido em metal e liga de alumínio
• Bateria de polímero
• Capacidade da bateria: 1200mAh
• Com entrada USB
• Recarga via USB (DC 5V)
• Reproduz até 4h contínuas
• Frequência de resposta: 100Hz-10kHz
• Dimensões: 25 x 7,6cm
• Peso: 525g

6W
RMS

7898562618398
Cód.Fat. 48.7128
7898562618404
Cód.Fat. 48.7129
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round sk100

• Potência: 8W RMS
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Alimentação USB
• Controle de volume
• Dimensões: 15 x 7 x 8,5cm
• Peso: 350g

8W
RMS

7898595270266
Cód.Fat. 48.5801
7898595270242
Cód.Fat. 48.5800

360º sk300

3W
RMS

• Potência: 3W RMS
• Speaker retrátil
• Campo sonoro: 360º em alta definição
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Recarga via USB
• Dimensões: 5 x 5 x 3,5cm
• Peso: 45g

7898595270198
Cód.Fat. 48.6700

cube sk102

3W

• Potência: 3W RMS
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Alimentação USB
• Controle de volume
• Dimensões: 12,5 x 5,5 x 7cm
• Peso: 205g

RMS

7898595270709
Cód.Fat. 48.8100

fones
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colormood candy fn204

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Conexão: P2 de 3,5mm
• Cabo: 1,1m de comprimento
• Fone embalado em case de acrílico dentro do blister
Display com 12 unidades e 4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto
no ponto de venda
• Contém 3 fones brancos, 3 fones verdes,
3 fones azuis e 3 fones rosa, embalados
individualmente em case de acrílico
• Fones com código de barras individual
para otimizar a venda ao consumidor final

Vendido também
em blister individual
7898562619890
Cód.Fat. 48.7204

7898562619906
Cód.Fat. 48.7205

7898587270052
Cód.Fat. 48.7321

7898587270045
Cód.Fat. 48.7322

7898587271097
Cód.Fat. 48.7323

colormood fn204

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Conexão: P2 de 3,5mm
• Cabo: 1,1m de comprimento
• Fone embalado em case de acrílico dentro do blister
Display com 12 unidades e 4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto
no ponto de venda
• Contém 5 fones brancos, 3 fones pretos,
2 fones laranja e 2 fones roxos, embalados
individualmente em case de acrílico
• Fones com código de barras individual
para otimizar a venda ao consumidor final

Vendido também
em blister individual
7898595272451
Cód.Fat. 51.4210

7898595272437
Cód.Fat. 51.4206

7898595272444
Cód.Fat. 51.4207

7898595272420
Cód.Fat. 51.4208

7898595272413
Cód.Fat. 51.4209

7898562617568
Cód.Fat. 48.7077

7898562619807
Cód.Fat. 48.7196
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sport live fn401
• Com alça ergonômica para melhor fixação
durante as práticas esportivas
• Atendimento de chamada
• Controle no cabo com volume e botões
para chamadas e reprodução
• 2 pares extras de borracha (em tamanhos
diferentes)
• 1 presilha para fixação
• Frequência: 20Hz-20KHz
• Potência: 10mW
• Sensibilidade: 106dB
• Impedância: 32 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,4m de comprimento

7898587270816
Cód.Fat. 48.7290

sprint fn206
• Com encaixe auricular para maior
fixação e conforto
• Atendimento de chamada
• Diâmetro do fone: 10mm
• Frequência: 18-20KHz
• Sensibilidade: 108dB
• Impedância: 16 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento
• Embalagem em box acrílico

7898587270830
Cód.Fat. 48.7293

7898562619210
Cód.Fat. 48.7080

7898587270823
Cód.Fat. 48.7291

7898562619203
Cód.Fat. 48.7079

7898587270847
Cód.Fat. 48.7292

7898562619227
Cód.Fat. 48.7081

case fn406

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Com case para proteger e transportar
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105 +- 5dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562616875
Cód.Fat. 48.5932
7898562616868
Cód.Fat. 48.5931
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fleet fn404

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 110 +- 3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento
• Embalagem em box acrílico

7898562615939
Cód.Fat. 48.5876
7898562615946
Cód.Fat. 48.5877
7898562616080
Cód.Fat. 48.5887

platinum fn403
• Som estéreo
• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Acabamento metalizado
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 98dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1m de comprimento

zíper fn400

pop fn207

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Par extra de plugues de silicone
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

• Som estéreo
• Com microfone
• Dois pares extra de plugues de
silicone em tamanhos diferentes
• Inclui case emborrachado para
acomodar o fone de ouvido
• Diâmetro do fone: 10mm
• Frequência: 18-20KHz
• Sensibilidade: 116dB
• Impedância: 32 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898595270365
Cód.Fat. 48.8300
7898595270341
Cód.Fat. 48.8301
7898595270402
Cód.Fat. 48.8302
7898595270389
Cód.Fat. 48.8303

7898562614826
Cód.Fat. 48.5819

7898562614833
Cód.Fat. 48.5820

7898562614840
Cód.Fat. 48.5821

7898562614857
Cód.Fat. 48.5822

7898562619234
Cód.Fat. 48.7082
7898562619241
Cód.Fat. 48.7083
7898562619258
Cód.Fat. 48.7084
7898562619265
Cód.Fat. 48.7085
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tune fn402

colorhit fn203

7898595272147
Cód.Fat. 51.4201
7898595272130
Cód.Fat. 51.4204

Vendido também em display

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Cabo em design flat
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898595271249
Cód.Fat. 49.6700
7898595271225
Cód.Fat. 49.6800

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Par extra de plugues de silicone
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898595272031
Cód.Fat. 51.4203
7898595272178
Cód.Fat. 51.4202
7898595272048
Cód.Fat. 51.4205

fn201

spark fn205

Vendido também em display

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Resposta de frequência: 18Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116±3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562615953
Cód.Fat. 48.5881
7898562615960
Cód.Fat. 48.5882
7898562615977
Cód.Fat. 48.5883
7898562615984
Cód.Fat. 48.5884

fn200

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Par de plugues de silicone extra
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7896326988596
Cód.Fat. 48.0000

fn100

Vendido também em display

7898595270426
Cód.Fat. 48.6800
7898595270440
Cód.Fat. 48.6900

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Par de plugues de silicone extra
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7896326989005
Cód.Fat. 47.9900
7896326988619
Cód.Fat. 47.9901

• Ideal para music players
• Par de plugues de silicone extra
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898595270488
Cód.Fat. 48.7100
7898562615489
Cód.Fat. 48.5849
7898595270464
Cód.Fat. 48.7000
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tune fn402

spark fn205

Vendido também
em blister individual

Vendido também
em blister individual

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Resposta de frequência: 18Hz-20KHz
• Sensibilidade: 116±3dB
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Conexão: P2 de 3,5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

Display com 20 unidades e 4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto
no ponto de venda
• Contém 5 fones brancos, 5 fones cinza,
5 fones pretos e 5 fones azuis
• Embalados em blisters individuais para
otimizar a venda ao consumidor final

Display com 16 unidades e 2 opções de cores
• Ideal para destacar o produto
no ponto de venda
• Contém 8 fones brancos e 8 fones
pretos com vermelho
• Fones com código de barras individual
para otimizar a venda ao consumidor final

7898562615991
Cód.Fat. 48.5878

orbit fn407

7898595272772
Cód.Fat. 51.4211

fn100

Vendido também
em blister individual

• Atendimento de chamada
• Com microfone
• Frequência: 10Hz-28KHz
• Sensibilidade: 106dB
• Impedância: 32 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

• Frequência: 20Hz-28kHz
• Sensibilidade: 95dB
• Impedância: 16 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

Display com 20 unidades e 4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 fones pretos, 5 fones brancos, 5 fones
azuis e 5 fones roxos
• Fones com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final

Display com 20 unidades e 5 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 4 fones pretos, 4 fones brancos, 4 fones
cinza, 4 fones roxos e 4 fones laranja
• Fones com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final

7898562617322
Cód.Fat. 48.7009

7898562617117
Cód.Fat. 48.5949

mouses
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twill ms600

• Conexão Bluetooth (versão 4.0) ou Wireless
• Resolução selecionável: 800/1200/1600 dpi
• Com nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Revestido em tecido
• Conexão alternada por combinação de botões
• Com 4 botões

7898562618435
Cód.Fat. 48.7132

7898562618442
Cód.Fat. 48.7133

7898562618459
Cód.Fat. 48.7134

7898562618466
Cód.Fat. 48.7135

tiny ms601

• Conexão Bluetooth (versão 4.0) ou Wireless
• Resolução selecionável: 800/1200/1600 dpi
• Com nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Revestido em tecido
• Conexão alternada por combinação de botões
• Com 4 botões

7898562618473
Cód.Fat. 48.7136

7898562618480
Cód.Fat. 48.7137

7898562618497
Cód.Fat. 48.7138

7898562618503
Cód.Fat. 48.7139

motion ms406

• Conexão Bluetooth (versão 3.0)
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Resolução selecionável de 1000 ou 1600 dpi
• Com botão ON/OFF
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)
• Conecte diretamente em dispositivos Bluetooth, sem a
necessidade de receptores
• Dimensões: 10 x 6,1 x 3,8 cm
• Peso: 61g

7898562619852
Cód.Fat. 48.7198
7898562619869
Cód.Fat. 48.7199
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elegance ms500
• Conexão Bluetooth
• Resolução selecionável até 1600 dpi
• Com 5 botões + scroll
• Alcance de até 12m do dispositivo pareado
• Sistema de repouso para economia de energia
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Compatível com Win 7 (e versões posteriores)
e macOS

7898595272901
Cód.Fat. 49.7609

coat ms405

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável: 800/1200/1600 dpi
• Com nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Com capa extra para alternar o uso
• Voltagem de entrada: 3V
• Voltagem de saída: 15mA
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

7898562618381
Cód.Fat. 48.7127

experience ms404
• Conexão Wireless
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado ao mouse
• Resolução de 1200 dpi
• Alcance de até 10 metros do dispositivo pareado
• Design ergonômico para destros e canhotos
• Sistema de repouso para economia de energia
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não incluídas)

7898562614642
Cód.Fat. 48.5808

7898562614680
Cód.Fat. 48.5812

7898562614659
Cód.Fat. 48.5809

7898562614666
Cód.Fat. 48.5810

7898562614673
Cód.Fat. 48.5811

7898562617094
Cód.Fat. 48.5946
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air mouse ck103
• 2 em 1: mouse e teclado sem fio
• Conexão Wireless com 2.4GHz de frequência
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Receptor nano USB incluso
• Touch Pad com DPI ajustável
• Teclado QWERTY com 92 teclas
• Com as teclas “Ç”e “AltGr”
• Backlight com 7 opções de cores
• Ideal par navegar em Smart TVs / Android TV Boxes /
Smartphones / PCs / Notebooks / Desktops / XBox 360 /
PS3 e outros consoles
• Compatível com Windows / Linux / Android
• Funciona com 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Modo de economia de energia
• Dimensões: 14,6 x 9,7 x 1,9cm
• Peso: 110g
7898595272277
Cód.Fat. 51.8900

gap ms403

• Conexão Wireless
• Resolução de 1200 dpi
• Com nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Sistema de repouso para economia de energia
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não incluídas)

7898562614598
Cód.Fat. 49.7600
7896326998410
Cód.Fat. 49.7500

flat ms401

• Conexão Wireless
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado ao mouse
• Resolução selecionável de até 1600 dpi
• Alcance de até 10 metros do dispositivo pareado
• Sistema de repouso para economia de energia
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não incluídas)

7896326998335
Cód.Fat. 49.4700
7896326998373
Cód.Fat. 49.4800
7896326998359
Cód.Fat. 49.4900
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lighting ms302

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• Com 2 botões + scroll
• Design ergonômico
• LED central

7898595271898
Cód.Fat. 51.0000
7898595272765
Cód.Fat. 51.0101
7898595271874
Cód.Fat. 51.0100
7898562615410
Cód.Fat. 48.5842

ms103

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• Tamanho mini: ideal para usuários
de notebooks
• Com 2 botões + scroll
• Design ergonômico

7898595272185
Cód.Fat. 51.3400

7898595272208
Cód.Fat. 51.3700

7898595272192
Cód.Fat. 51.3500

7898595272215
Cód.Fat. 51.3600

7898562614581
Cód.Fat. 51.3702

7898562615359
Cód.Fat. 51.3703

ms200

ms100 • ms104

• Conexão USB
• Resolução de 800 dpi
• Cabo retrátil
• Com 2 botões + scroll
• Design ergonômico para destros
e canhotos em tamanho compacto
• Textura emborrachada

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• Com 2 botões + scroll
• Design ergonômico para destros
e canhotos

7896326988435
Cód.Fat. 48.0600

7898562615441
Cód.Fat. 48.5844
7896326988459
Cód.Fat. 48.0500

teclados
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touch premium tc503

• Conexão Bluetooth (versão 3.0)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Formato slim com touchpad integrado
• Ideal para Smart TVs, tablets e outros dispositivos com
Bluetooth, compatíveis com teclados externos
• Base inclinada para melhor angulação durante a digitação
• Touchpad com funções numéricas e de navegação
• Padrão ABNT2
• Com 59 teclas
• LED indicador do status de energia
• Botão ON/OFF
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Tamanho: 25,8 x 9,8 x 1,5cm

7898587270878
Cód.Fat. 48.7297

class tc502

• Conexão Bluetooth (versão 3.0)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Compatível com iOS, Android e Windows
• Com suporte integrado para tablet e smartphone
• Teclas baixas
• LED indicador do status de energia
• Com botão ON/OFF
• Alimentação: 2 pilhas AA (não inclusas)
• Dimensões: 28,9 x 15,9 x 1,6cm
• Peso: 675g

7898587270342
Cód.Fat. 48.7241
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elite tc501

• Conexão Bluetooth (versão 3.0 - classe 2)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Design ultra slim
• Faixa de frequência: 16GHz
• Compatível com iOS, Android e Windows
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 28,5 x 13,3 x 1,8cm

7898562616950
Cód.Fat. 48.5940
7898562616967
Cód.Fat. 48.5941

elegance tc500
• Conexão Bluetooth
• Padrão ABNT2
• Teclado multimídia
• Teclas baixas e macias
• Design slim
• Acabamento Black Piano
• Com botão ON/OFF
• Alimentação: 2 pilhas AA (não inclusas)
• Dimensões: 37 x 13,5 x 2cm

7898595272949
Cód.Fat. 48.5805

multimídia tm401
• Conexão Wireless
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Sistema de repouso para economia de energia
Teclado
• Padrão ABNT2
• Teclas de atalho laterais e superiores
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 43,8 x 14,5 x 2,6cm
Mouse
• Resolução de 1000 dpi
• Alcance de até 10 metros do dispositivo pareado
• Com textura emborrachada
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

7896326998250
Cód.Fat. 51.3300
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blend tm404
Teclado
• Conexão Wireless (2.4GHz)
• Alcance de até 10 metros
• Padrão ABNT2
• Design slim e elegante
• Base antiderrapante
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 38 x 11 x 1,7cm
• Peso: 300g
Mouse
• Nano receptor USB (2.4GHz)
• Resolução de 1200 dpi
• Design ergonômico
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 9,9 x 6 x 3,5cm
7898562619920
Cód.Fat. 48.7206
7898562619913
Cód.Fat. 48.7207

winter tm403
Teclado
• Padrão ABNT2
• 6 teclas multimídia
• 84 teclas
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Design slim
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 27 x 15 x 1,6cm
Mouse
• Resolução selecionável até 1600 dpi
• 4 botões
• Design ergonômico
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

7898562616295
Cód.Fat. 48.5894

sunset tm402
Teclado
• Padrão ABNT2
• 11 teclas multimídia
• 118 teclas
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Dimensões: 41,3 x 15,9 x 2,5cm
Mouse
• Resolução selecionável até 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado
• Com 3 botões + scroll
• Design ergonômico
• Com textura emborrachada
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)

7898562615915
Cód.Fat. 48.5874
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pop+ tm410
Teclado
• Conexão Wireless (2.4GHz)
• Alcance de até 10 metros
• Padrão ABNT2
• Teclas redondas e silenciosas
• Alimentação: 1 pilha AAA (não inclusa)
• Dimensões: 44,5 x 14 x 2,6cm
• Peso: 450g
Mouse
• Nano receptor USB (2.4GHz)
• Resolução selecionável: 800/1200/1600 dpi
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)
• Dimensões: 10,6 x 5,9 x 3,6cm
• Peso: 62g

7898587271035
Cód.Fat. 48.7307
7898562619982
Cód.Fat. 48.7215
7898562619999
Cód.Fat. 48.7216

pop in tc401

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Com apoio para punho
• Teclas redondas e silenciosas
• Com 107 teclas
• Comprimento do cabo: 1,5m
• Dimensões: 44,5 x 17 x 2,6cm
• Peso: 490g

7898562619975
Cód.Fat. 48.7214

pop color tc402

pop tc400

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Teclas redondas e silenciosas
• Teclado com backlight
• Comprimento do cabo: 1,5m
• Dimensões: 44 x 13,6 x 2,4cm
• Peso: 475g

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Teclas redondas e silenciosas
• Com 107 teclas
• Comprimento do cabo: 1,5m
• Dimensões: 44,5 x 14 x 2,6cm
• Peso: 450g

7898587270274
Cód.Fat. 48.7231

7898562619968
Cód.Fat. 48.7213
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rainbow tc302

rainbow flat tc303

• Teclado multimídia
• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Teclas baixas e silenciosas
• LED com 3 programações
• Comprimento do cabo: 1,6m
• Dimensões: 43,8 x 13,9 x 2,6cm

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Teclas baixas e silenciosas
• Backlight em LED colorido
• Design slim
• Comprimento do cabo: 1,6m
• Dimensões: 44,6 x 12,6 x 2,2cm
• Peso: 400g

7898587270250
Cód.Fat. 48.7230

flat tc300

mini flat tc301

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Com teclas multimídia
• 104 teclas
• Design ultra slim e ergonômico
• Teclas macias e silenciosas
• Cabo: 1.35m de comprimento
• Dimensões: 43 x 16 x 1cm

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Teclado com 8 funções multimídia
• Tamanho compacto
• Design slim e ergonômico
• Apenas 10 mm de espessura
• Teclas baixas
• Dimensões: 31 x 13,5 x 1cm

7898595271287
Cód.Fat. 49.6200
7898562614482
Cód.Fat. 49.6201

multiwork tc103

standard tc102

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Com 10 teclas de atalho
• Design ergonômico
• Dimensões: 43,8 x 16,4 x 2cm

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• Design compacto e confortável
• Teclas macias e silenciosas
• Dimensões: 41 x 12,5 x 2cm

7898595272123
Cód.Fat. 51.3000

7898587270281
Cód.Fat. 48.7233

7898562615380
Cód.Fat. 48.5841

7898595272116
Cód.Fat. 51.2900

acessórios para smartphones
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moon (carregador) cw100

• Compatível com smartphones que
possuem Padrão QI
• Recarga de bateria por indução,
basta posicionar o smartphone
sobre o carregador
• Design ultraleve e fino
• LED azul
• Entrada: DC 5V-2A
• Saída: DC 5V-1.5A
• Peso: 80g

7898562618206
Cód.Fat. 48.7111

lush plus pb304
• Capacidade: 10000 mAh
• Bateria de polímero
• Medidor de carga com visor digital
• Com 4 conexões: Wireless, Lightning, Type C
e Micro USB
• Padrão QI: recarga via wireless (para modelos
compatíveis)
• Cabos Type C e Micro USB acoplados à bateria
• Acompanha adaptador Lightning e cabo USB
para recarga
• Dimensões: 15 x 6,8 x 1,3cm
• Peso: 200g

10000

7898587270892
Cód.Fat. 48.7299

mAh

lush pb303

• Capacidade: 12.000 mAh
• Bateria de polímero
• Com duas portas USB (1A e 2.1A)
• Medidor de carga com visor digital
• Acompanha cabo USB de 30cm para recarga do
dispositivo
• Dimensões: 15 x 7,5 x 1,3cm
• Peso: 210g

12000
mAh

7898587270885
Cód.Fat. 48.7298
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lush mini pb305
• Capacidade: 10.000 mAh
• Com duas portas USB (5V/2A cada)
• Medidor de carga em visor digital
• Recarga simultânea de dois dispositivos
• Botão ON/OFF
• Com textura emborrachada (preto) ou
efeito metalizado (cinza)
• Acompanha cabo USB de 30cm para
recarga da power bank
• Dimensões: 9,0 x 6,3 x 2,2 cm
• Peso: 180g

7898587271059
Cód.Fat. 48.7309

10000

7898587271042
Cód.Fat. 48.7308

mAh

deluxe pb302

slim duo pb301

10000

3000

mAh

• Capacidade: 10.000mAh
• Bateria de polímero
• Com 2 entradas USB: 1A e 2.4A
• Voltagem de entrada: DC5V / 2A
• Com medidor de carga
• Com cabo Micro USB e Lightning
+ adaptador Type C
• Acabamento emborrachado
• Dimensões: 13,5 x 7 x 1,2cm
• Peso: 190g

mAh

7898562616530
Cód.Fat. 48.5916
7898562616547
Cód.Fat. 48.5917

• Capacidade: 3000 mAh
• Bateria de polímero
• Voltagem de entrada: DC5V / 1A
• Corrente de saída: 1A
• Com cabo Micro USB e adaptador
Lightning
• Design ultra fino
• Dimensões: 9,7 x 6,3 x 0,7cm
• Peso: 93g

7898562614956
Cód.Fat. 47.9303
7898562614994
Cód.Fat. 47.9304

pb200

slim pb300

3200
mAh

5000
mAh

• Capacidade: 5000 mAh
• Bateria de polímero
• Voltagem de entrada: DC5V / 1A
• Corrente de saída: 1.5A
• Com cabo Micro USB e Lightning
• Design ultra fino
• Dimensões: 10,8 x 6,4 x 0,78cm
• Peso: 120g

7898595272499
Cód.Fat. 47.9302
7898562616356
Cód.Fat. 48.5899

• Capacidade: 3.200 mAh
• Bateria de lítio
• Voltagem de entrada: DC5V / 1A
• Corrente de saída: 1A
• Acompanha cabo USB
• Com lanterna
• Com conectores mini USB, micro USB,
pino fino, iPhone 4, iPhone 5 e versões
posteriores
• Dimensões: 9 x 3,2 x 2,3cm
• Peso: 133g

7896326988633
Cód.Fat. 47.9300
7898595272475
Cód.Fat. 47.9301
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kit 3 em 1 (lightning • type c • micro usb) kv101 • kv201 • kv301

• Kit 3 em 1: carregador automotivo, carregador de tomada e
cabo com conexão Lightning, Type C ou Micro USB
• Recarga rápida
Carregador automotivo
• Corrente de 3.1A
• Com duas portas USB
• Entrada: DC12-24V
• Saída: 5V/1A 5V/2.1A
Carregador de tomada
• Corrente de 3.1A
• Com duas portas USB
• Tomada de 2 pinos
• Entrada: AC 100-240V
• Saída: 5V/1A 5V/2.1A
Cabo
• Corrente de 2.4A
• Com 1m de comprimento

Lightning
7898587270571
Cód.Fat. 48.7257
Type C
7898587270588
Cód.Fat. 48.7258
Micro USB
7898587270595
Cód.Fat. 48.7259

kit (lightning) kv100

kit (type c) kv200

Carregador
• Corrente de 3.1A
• Conexão USB
• Entrada: DC12-24V
• Saída: 5V/1A 5V/2.1A
• Material: alumínio

Carregador
• Corrente de 3.1A
• Conexão USB
• Entrada: DC12-24V
• Saída: 5V/1A 5V/2.1A
• Material: alumínio

Cabo Lightning
• Design flat
• Comprimento: 1m

Cabo Type C
• Design flat
• Comprimento: 1m

Suporte magnético
• Rotação de 360º: permite mudar facilmente seu
aparelho para uso na vertical ou horizontal
• Base adesiva para fixar no painel do carro
• Fixação magnética do aparelho

Suporte magnético
• Rotação de 360º: permite mudar facilmente seu
aparelho para uso na vertical ou horizontal
• Base adesiva para fixar no painel do carro
• Fixação magnética do aparelho

7898562618183
Cód.Fat. 48.7109

7898562618190
Cód.Fat. 48.7110

magnetic (suporte) sv101

• Com base adesiva
• Fixação magnética: base com ímã e adesivo
de metal para aplicar no case de proteção ou
direto no smartphone
• Universal: fixação magnética prática e
segura, compatível com todos os modelos
de smartphone
• Rotação 360º: permite mudar facilmente
a posição do seu aparelho para o uso na
vertical ou horizontal

• Fixação magnética: base com ímã e adesivo
de metal para aplicar no case de proteção ou
direto no smartphone
• Rotação 360º: permite mudar facilmente a
posição do seu aparelho para uso na vertical
ou horizontal
• Universal: fixação magnética prática e
segura, compatível com todos os modelos de
smartphones

7898562617100
Cód.Fat. 48.5947

7898562615427
Cód.Fat. 48.5843

carregador
automotivo cg101

carregador de
tomada usb cg200

• 2 entradas USB
• Voltagem: 3.1A (2.0 + 1.1)
• Recarrega de forma prática os mais diversos
dispositivos eletrônicos com conexão USB

• 1 entrada USB
• Voltagem de entrada: 110-240V
• Voltagem de saída: 5V/1A
• Recarrega de forma prática os mais diversos dispositivos
eletrônicos com conexão USB

Display com 16 carregadores automotivo e
4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 carregadores brancos, 5 pretos,
3 brancos com laranja e 3 brancos com azul
• Carregadores com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final

Display com 16 unidades e 3 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 8 carregadores brancos, 5 pretos e 3 laranja
• Carregadores com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final
Vendido também
em blister individual
7898595272727
Cód.Fat. 48.5914

Vendido também
em blister individual

7898595272703
Cód.Fat. 48.5912

CG101 (Display)
7898595272758
Cód.Fat. 51.0802

7898595272710
Cód.Fat. 48.5913
7898595272734
Cód.Fat. 48.5915

7898595272673
Cód.Fat. 48.7179

CG200 (Display)
7898595272741
Cód.Fat. 51.0801

7898595272697
Cód.Fat. 48.7180
7898595272680
Cód.Fat. 48.7181
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pin (suporte) sv102
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usb duo cg201

• 2 entradas USB (3.4A)
• Voltagem de entrada: 110-240V
• Voltagem de saída: 5V/3.4A (2.4 + 1.0)
• Recarrega o seu dispositivo móvel de
forma prática e rápida

7898562615182
Cód.Fat. 48.5815
7898562615151
Cód.Fat. 48.5817
7898562615175
Cód.Fat. 48.5816
7898562615168
Cód.Fat. 48.5818

carregador usb 4 em 1 cg400
• Carregador de tomada
• 4 portas USB
• Entrada: 110-220V (bivolt)
• Saída: 5V/6A (total)
• Carga ultra rápida com tecnologia Smart-IC
(identifica automaticamente a voltagem adequada
para a recarga)
• Compatível com dispositivos móveis
• Recarga simultânea de até 4 dispositivos
• Cabo extensor tipo 8 com 1,2m de comprimento e
plugue de 2 pinos (padrão brasileiro)
• Dimensões: 8 x 6 x 3cm
• Peso: 560g

7898587270854
Cód.Fat. 48.7289

tomada múltipla tm100
• Tomada múltipla com 3 entradas
• Tomadas de 3 pinos (2P+T) removíveis para
atender a diferentes padrões
• Características elétricas: 10A / 250V
• Entrada: 110-220V (bivolt)
• Produzido em termoplástico
• Atende ao padrão brasileiro de pluges e tomadas (NBR 14136)
• Atende ao certificado INMETRO (TÜV 18.0885)
• Cabo com 1,5m de comprimento
• Seção bitola: 3 x 0,75mm
• Dimensões: 14 x 4,5 x 4cm
• Peso: 560g
ideal para produtos com padrões de tomada dos seguintes países

7898587271028
Cód.Fat. 48.7305
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latte e ristretto cc100 • cc200 • cc300
• Conexão Lightning, Type C ou Micro USB
• Cabo produzido em couro, evitando o
emaranhamento do fio e a formação de nós
• Transmite e sincroniza dados em alta velocidade
• Voltagem de 5V / 2.1A que garante recarga rápida dos
dispositivos móveis
• Acabamento elegante com costura lateral que garante
mais resistência
• Cabo com 1m de comprimento

Lightning

Type C

Micro USB

7898587270717
Cód.Fat. 48.7265

7898587270724
Cód.Fat. 48.7266

7898587270731
Cód.Fat. 48.7267

7898587270748
Cód.Fat. 48.7268

7898587270755
Cód.Fat. 48.7269

7898587270762
Cód.Fat. 48.7270

soft 2m/1m cb920 • cb910

CB920 (2m)
7898562617391
Cód.Fat. 48.7012

• Cabo homologado pela Apple
• Feito para iPhone, iPod e iPad
• 3 anos de garantia
• Conexão Lightning
• Recarga rápida
• Transmite e sincroniza dados em alta velocidade
• Revestido em nylon
• Cabo: 2m (CB920) ou 1m (CB910) de comprimento
• Duas opções de cores: cinza espacial e prata
• Compatível com iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone
8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, uPhone 6S
Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone
5C, iPhone 5, iPad Pro (10.5”), iPad Pro (12.9”) 2ª
geração, iPad Pro (12.9”) 1ª geração, iPad Pro (9.7”),
iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Mini
2, iPad Mini, iPad (5ª geração), iPad (4ª geração), iPod
Touch (6ª geração), iPod Touch (5ª geração)

CB910 (1m)
7898562617377
Cód.Fat. 48.7010

7898562617407
Cód.Fat. 48.7013

7898562617384
Cód.Fat. 48.7011

forge cb912
• Cabo homologado pela Apple
• Feito para iPhone, iPod e iPad
• 3 anos de garantia
• Conexão Lightning
• Recarga rápida
• Transmite e sincroniza dados em alta velocidade
• Produzido em metal resistente que evita o
emaranhamento do cabo e a formação de nós
• Cabo: 1,2m de comprimento
• Compatível com iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone
8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, uPhone 6S
Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone
5C, iPhone 5, iPad Pro (10.5”), iPad Pro (12.9”) 2ª
geração, iPad Pro (12.9”) 1ª geração, iPad Pro (9.7”),
iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad Mini 3, iPad Air, iPad Mini
2, iPad Mini, iPad (5ª geração), iPad (4ª geração), iPod
Touch (6ª geração), iPod Touch (5ª geração)

7898562617414
Cód.Fat. 48.7014
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triple 1m/2m cb800 • cb801
• Conexão 3 em 1: Micro USB, Lightining e Type C
• Recarrega em alta velocidade
• Recarga simultânea de até 3 dispositivos em
corrente máxima de 2.1A
• Utilize na porta USB do seu computador ou em
um carregador USB de tomada
• Cabo trançado em nylon: resistente e durável
• Produzido em material que evita
emaranhamento do cabo
• Cabo: 2m de comprimento

CB801 (1m)
7898562616998
Cód.Fat. 48.5936

CB800 (2m)

7898562616981
Cód.Fat. 48.5935

7898562616974
Cód.Fat. 48.5934

cabos 1,2m cb301 • cb500 • cb600 • cb700
• Recarga e transferência de dados
• Design flat
• Super resistente
• Transferência de dados com alta velocidade
• Compatível com smartphones e outros
dispositivos móveis
• Cabo: 1,2m de comprimento

Micro USB (CB301)

Lightning (CB500)

30 pinos (CB600)

Type C (CB700)

7898595271836
Cód.Fat. 51.0200

7898595271805
Cód.Fat. 51.0500

7898595272222
Cód.Fat. 51.4401

7898562616325
Cód.Fat. 48.5897

7898595271829
Cód.Fat. 51.0300

7898595271799
Cód.Fat. 51.0600

7898595272239
Cód.Fat. 51.4402

7898562616318
Cód.Fat. 48.5896

7898595271843
Cód.Fat. 51.0400

7898595272246
Cód.Fat. 51.0700

7898595272246
Cód.Fat. 51.4400

7898562616301
Cód.Fat. 48.5895

cabos 50cm cb302 • cb501 • cb601 • cb701
• Recarga e transferência de dados
• Design flat
• Super resistente
• Transferência de dados com alta velocidade
• Compatível com smartphones e outros dispositivos móveis
• Cabo: 50cm de comprimento
Micro USB (CB302)

Lightning (CB501)

Type C (CB701)

7898562615519
Cód.Fat. 48.5853

7898562615472
Cód.Fat. 48.5850

7898562617056
Cód.Fat. 48.5945

7898562615502
Cód.Fat. 48.5854

7898562615458
Cód.Fat. 48.5851

7898562617049
Cód.Fat. 48.5944

7898562615496
Cód.Fat. 48.5855

7898562615465
Cód.Fat. 48.5852

7898562617032
Cód.Fat. 48.5943

7898595272567
Cód.Fat. 48.5906

7898595272611
Cód.Fat. 48.5905

7898562616394
Cód.Fat. 48.5901

7898562615588
Cód.Fat. 48.5859

7898595272550
Cód.Fat. 51.0900

7898595272604
Cód.Fat. 51.0502

7898562616387
Cód.Fat. 48.5900

7898562615595
Cód.Fat. 48.5860

7898595272574
Cód.Fat. 51.1001

7898595272628
Cód.Fat. 51.0503

7898562616400
Cód.Fat. 48.5902

7898562615601
Cód.Fat. 48.5861

7898595272581
Cód.Fat. 51.1100

7898595272635
Cód.Fat. 51.0504

7898562616424
Cód.Fat. 48.5904

7898562615618
Cód.Fat. 48.5862

7898595272598
Cód.Fat. 51.1101

7898595272642
Cód.Fat. 51.0505

7898562616417
Cód.Fat. 48.5903

7898562615625
Cód.Fat. 48.5863

30 pinos (CB601)
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type c cb701
• Conexão Type C
• Recarga e transferência de dados
• Design flat
• Super resistente
• Transferência de dados com alta velocidade
• Compatível com smartphones e outros dispositivos móveis
• Cabo: 50cm de comprimento
Display com 20 cabos Type C e 3 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 8 cabos brancos, 8 pretos e 4 rosa
• Cabos com código de barras individual para otimizar
a venda ao consumidor final

7898562616523
Cód.Fat. 48.5922

lightning cb501
• Conexão Lightning
• Recarga e transferência de dados
• Design flat
• Super resistente
• Transferência de dados com alta velocidade
• Compatível com iPhone 6 / 6 Plus, iPhone 5/
5S / 5C, iPad Mini, iPad Air / Air 2, iPad 4 e
novas versões de iPod
• Cabo: 50cm de comprimento
Display com 20 cabos lightning e 5 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 8 cabos brancos, 5 pretos, 3 rosa,
2 laranja e 2 azuis
• Cabos com código de barras individual para otimizar
a venda ao consumidor final

7898595272666
Cód.Fat. 51.0501

cabo micro usb cb302
• Conexão Micro USB
• Recarga e transferência de dados
• Design flat
• Super resistente
• Transferência de dados com alta velocidade
• Compatível com smartphones e outros dispositivos móveis
• Cabo: 50cm de comprimento
Display com 20 unidades e 5 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 cabos brancos, 8 pretos, 3 rosa,
2 laranja e 2 azuis
• Cabos com código de barras individual para otimizar
a venda ao consumidor final

7898595272659
Cód.Fat. 51.0800

office

• 2 em 1: apresentador multimídia e mouse sem fio
• Conexão com 2.4GHz de frequência
• Funções: navegação entre slides, tela preta, play e
sair da reprodução
• Pointer com laser vermelho
• Alcance máximo de 10 metros do dispositivo
• Com 11 botões, incluindo ON/OFF
• Botão seletor para alternar entre as funções de
mouse ou apresentador multimídia
• Modo de economia de energia
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
•Dimensões: 10,6 x 5,9 x 3,8cm
•Peso: 70g
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mouse pointer ms700

laser pointer lp100

7898587270168
Cód.Fat. 48.7256

• Apresentador multimídia sem fio
• Conexão com 2.4GHz de frequência
• Funções: rolagem de página (acima e
abaixo), tela preta, play e sair da reprodução
• Compatível com Power Point (Windows) e
Keynote (Mac)
• Laser vermelho
• Alcance máximo de 20 metros do dispositivo
• Com 6 botões, incluindo ON/OFF para
economia de energia
• Indicador de baixa bateria
• Fixação magnética para o receptor USB
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Comprimento da onda laser: 650nm
•Dimensões: 13,9 x 2,8 x 1,7cm
•Peso: 45g (com as pilhas)

pocket cl100

classic cl200

• Calculadora de bolso
• Visor LCD com 8 dígitos
• Duas fontes de alimentação: energia
solar e pilha botão
• Consumo inteligente: desliga após sete
minutos sem uso
• Com 4 funções de memória
• Dimensões: 6,6 x 11,5cm

• Calculadora de mesa
• Visor LCD com 10 dígitos
• Duas fontes de alimentação: energia
solar e pilha botão
• Consumo inteligente: desliga após sete
minutos sem uso
• Com 4 funções de memória
• Dimensões: 14,5 x 10,4 x 3cm

7898562619708
Cód.Fat. 48.7195

7898562619722
Cód.Fat. 48.7193

7898562619715
Cód.Fat. 48.7194
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gel confort mp200

7898562619685
Cód.Fat. 48.7184
7898562619661
Cód.Fat. 48.7182
7898562619678
Cód.Fat. 48.7183

• Com apoio para pulso em gel, que ajuda
a previnir lesões causadas por esforço
repetitivo
• Revestido de tecido
• Peso: 145g

7898595270075
Cód.Fat. 48.5100
7898562615397
Cód.Fat. 48.5444

mp100

apoio de pulso ap101

• Base de borracha
• Revestido de tecido
• Excelente acabamento

• Apoio para pulso
• Design ergonômico
• Revestido de tecido
• Ajuda a previnir lesões que podem ser
causadas por esforço repetitivo
• Dimensões: 44 x 2,4 x 6,3cm

7898595270099
Cód.Fat. 48.5200
7898595270228
Cód.Fat. 48.5201

7898595271300
Cód.Fat. 49.6300
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urban bk101
• Desenvolvida em nylon de altíssima qualidade
• Resistente, leve e durável
• Com seis compartimentos (2 principais,
2 laterais, 1 posterior e 1 frontal)
• Bolso interno para notebook de até 15” com
extra proteção
• Bolso interno para cartões, documentos e
canetas
• Saída para fone de ouvido
• Alças de ombro com altura regulável e design
ergonômico
para maior suporte e conforto
• Alças e costas revestidas em malha de ar com
tramas abertas que facilitam a ventilação
• Dimensões: 46 x 32 x 20cm

7898562617247
Cód.Fat. 48.7005

sport bk102
• Desenvolvida em nylon de altíssima qualidade
• Resistente, leve e durável
• Com seis compartimentos (1 principal,
2 laterais, 1 posterior e 2 frontais)
• Bolso interno para notebook de até 15”
com extra proteção
• Saída para fone de ouvido
• Alças de ombro com altura regulável e design
ergonômico para maior suporte e conforto
• Alças e costas revestidas em malha de ar com
tramas abertas que facilitam a ventilação
• Dimensões: 47 x 33 x 20cm

7898562617254
Cód.Fat. 48.7006

capa para notebook sl100

• Suporta notebooks de até 15.6”
• Produzido em neoprene, borracha sintética de
alta qualidade
• Pode ser lavado e facilmente higienizado
• Proteção isotérmica, preservando o notebook da
temperatura externa
• Proteção contra pequenos impactos e umidade
• Fechamento em zíper duplo
• Com bolso externo
• Tamanho: 38 x 29 x 2,5cm

7898587270861
Cód.Fat. 48.7296
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pendrive pd100 • pd200
• Capacidade de armazenamento: 16GB ou 32GB
• Ideal para salvar fotos, músicas e vídeos
• Conexão USB 2.0 (DC 5V)
• Transferência: 3MB/s (gravação) e 10MB/s (leitura)
16GB
• Dimensões: 2,0 x 4,9 x 0,7cm
• Peso: 12g
32GB
• Dimensões: 1,0 x 3,0 x 0,5cm
• Peso: 10g

16GB

32GB

7898587270137
Cód.Fat. 50.0002

7898587270144
Cód.Fat. 50.0003

hub usb hb100

• Hub USB (versão 2.0)
• Expansor USB: com 4 portas de saída
• 1 Conector USB macho
• Energia: 400mA
• Suporta taxas de transferência de
1.5Mbps a 12Mbps
• Conecte simultaneamente diversos
dispositivos USB

7898595270822
Cód.Fat. 48.8000

papel fotográfico

papel transfer pt10

• Papel com acabamento (brilhante)
• Suporta impressora jato de tinta
• Secagem rápida
• À prova de água
• Gramatura: 180g
• Tamanho A4 (21 x 29,7cm)

• Transferência para tecidos
• Projetado para tecidos de algodão ou poliéster
• Ideal para impressoras jato de tinta
• Aplicável com ferro de passar
• Ideal para personalizar camisetas, aventais, bolsas de
lona, vestuário em lã, mousepads, etc.
• Contém 10 folhas
• Suporta lavagens profissionais
• Tamanho A4 (21 x 29,7cm)

pf10-pf50

Envelope com 10 unidades
7898595271508
Cód.Fat. 49.7300
Envelope com 50 unidades
7898595271522
Cód.Fat. 49.7400

7898562616493
Cód.Fat. 48.5919

cabos
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áudio cb400

• Som estéreo
• Conexão P2/P2
• Cabo retrátil
• Plugue de 3.5mm
• Cabo: 80cm de comprimento

micro usb cb300

7898595271102
Cód.Fat. 49.2500

• Conexão USB (versão 2.0)
• Ideal para dispositivos móveis
• Cabo: 1m de comprimento

printer cb200

hdmi 3m cb102

• Conexão USB (versão 2.0)
• Compatível com impressoras
• Cabo: 1,8m de comprimento

• Versão 1.4
• Cabo com tripla blindagem
• Revestimento de nylon maleável reforçado
• Conectores banhados a ouro 24k
• Suporte 720p, 1080i, 1080p
• Compatível com TV HD, 3D, Blu-Ray e
Vídeo-Game
• Cabo: 3m de comprimento

7898595270037
Cód.Fat. 48.7400

7898595270051
Cód.Fat. 48.7500

7898595271423
Cód.Fat. 49.7200

hdmi 1,8m cb101

adaptador hdmi ad100

• Versão 1.4
• Cabo com tripla blindagem
• Revestimento de nylon maleável reforçado
• Conectores banhados a ouro 24k
• Suporte 720p, 1080i, 1080p
• Compatível com TV HD, 3D, Blu-Ray e
Vídeo Game
• Cabo: 1,8m de comprimento

• Adapte seu cabo HDMI sem perder a
qualidade do sinal
• Rotativo: 360º
• Dobrável: 90º
• Conectores banhados a ouro 24k
• Condutores livres de oxigênio Macho/fêmea

7898595271409
Cód.Fat. 49.7100

7898595271447
Cód.Fat. 49.7000

sport
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expert ps200
• Conexão Bluetooth (versão 4.0)
• Sincronize seus dados com o app FunDo (disponível
gratuitamente na Apple Store e Google Play)
• Display com relógio
• Medidor de frequência cardíaca
• Contador de passos
• Calculador de calorias queimadas
• Alertas de atividade: beber água, tomar remédio,
compromissos, etc.
• Monitoramento de sono
• Alerta para SMS e ligação
• Recarga via USB
• Capacidade da pulseira: 90mAh
• Dimensões: 5,7 x 2 x 1cm
• Peso: 21,6g

7898587270304
Cód.Fat. 48.7235

pochete sport move po200

• Dois bolsos principais e dois bolsos internos
• Ideais para armazenar chaves, celulares,
dinheiro, cartões, pendrives e outros itens
pessoais pequenos
• Saída para fone de ouvido
• Cinto com duas tiras refletivas

• Com cinto ajustável, não balança durante a
realização de atividades
• Produzida em neoprene com revestimento de
malha de ar na parte posterior
• Cinto: 80cm de comprimento
• Dimensões: 30 x 11cm

7898562618671
Cód.Fat. 48.7147
7898562618688
Cód.Fat. 48.7148

pochete sport fit po100

• Ideal para armazenar chaves, celulares,
dinheiro e outros itens pessoais pequenos
• Com cinto elástico e ajustável, não balança
durante a realização de atividades
• À prova d’água

• Produzida em um tecido de lycra
extra flexível, a pochete se expande facilmente
• Zíper pode refletir a luz
• Cinto elástico: 52cm de comprimento
• Dimensões: 25 x 4,5cm (expansível)

7898562618657
Cód.Fat. 48.7145
7898562618664
Cód.Fat. 48.7146
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speaker boo! sk301

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de até 10m do
dispositivo pareado
• Bateria de lítio recarregável
• Reproduz até 4h contínuas
• Capacidade da bateria: 300mA
• Frequência de resposta: 280Hz-16kHz
• Dimensões: 9,5 x 9,5 x 3,5cm

7898562619593
Cód.Fat. 48.7904

speaker dino sk302

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de até 10m do
dispositivo pareado
• Bateria de lítio recarregável
• Reproduz até 4h contínuas
• Capacidade da bateria: 300mA
• Frequência de resposta: 280Hz-16kHz
• Dimensões: 9,5 x 9,5 x 3,5cm

7898562619609
Cód.Fat. 48.7905
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headphone cartoon hp302

85dB

• Fones acolchoados
• Haste ajustável
• Parte interna da haste acolchoada
• Diâmetro do falante: 30mm
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 85dB±3dB
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1m de comprimento

7898562617001
Cód.Fat. 48.5937
7898562617018
Cód.Fat. 48.5938

headphone dino e boo! hp300 • hp301

• Fones giratórios acolchoados
• Haste ajustável
• Diâmetro do falante: 40mm
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 85dB±5dB
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

85dB

7898562614697
Cód.Fat. 48.5813
7898562614703
Cód.Fat. 48.5814
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teen hp303

• Som estéreo
• Com microfone
• Haste resistente e ajustável
• Plugue de 3.5mm
• Cabo com 1,2m de comprimento
• Diâmetro do fone: 40mm
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 16dB
• Frequência: 18Hz~20KHz

7898587270793
Cód.Fat. 48.7271
7898587270809
Cód.Fat. 48.7272

speakers
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atomic sp111
• Conexão Bluetooth (versão 2.1)
• Potência: 30W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• LED com transição de cores
• Entrada para microfone, AUX, USB e cartão SD
• Rádio FM
• Reproduz até 4h e meia contínuas
• Bateria recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 3.7V 1200mAh
• Voltagem da carga: DC 5V
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Diâmetro do falante: 4”*2

30W
RMS

7898562618534
Cód.Fat. 70.0404

bomber sp112
• Conexão Bluetooth (versão 2.1)
• Potência: 15W RMS
• Com luz de LED
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entrada para microfone, AUX, USB e cartão SD
• Rádio FM
• Reproduz até 4h contínuas
• Bateria recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 3.7V 800mAh
• Voltagem da carga: DC 5V
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Diâmetro do falante: 4”

15W
RMS

7898562618541
Cód.Fat. 70.0405

wood sp110
• Conexão Bluetooth (versão 2.1)
• Potência: 45W RMS (25W RMS do subwoofer +
2*10W RMS das caixas de som)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo
pareado
• Entradas AUX, USB e para cartão micro SD
• Rádio FM
• Inclui controle remoto
• Bivolt (funciona na tomada)
• Acabamento em madeira
• Frequência de resposta: 90Hz-13KHz
• SN/R: 38dB
• Dimensões do subwoofer: 14,4 x 19 x 20cm
• Dimensões das caixas: 9,8 x 12,8 x 8cm
• Peso: 1,9kg

45W
RMS

7898562615687
Cód.Fat. 70.0367
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pine sp113

torre sp106

20W

30W

RMS

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Potência: 20W RMS (2*10W RMS)
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• TWS: caixas com conexão independente, funcionam
de forma individual ou em conjunto
• Acabamento em madeira
• Reproduz até 4h contínuas
• Bateria recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 3.7V 800mAh
• Voltagem da carga: DC 5V
• Frequência de resposta: 20Hz-20kHz
• Diâmetro do falante: 2*3”

7898562618558
Cód.Fat. 70.0406

bubble sp109

RMS

• Conexão Bluetooth
• Potência: 30W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Entradas AUX, USB e para cartão SD
• Rádio FM
• Inclui controle remoto
• Com LED colorido ajustável nos falantes
• Bateria recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 1200mAh
• Reproduz até 5h contínuas
• Frequência de resposta: 100Hz-20KHz
• SN/R: 80dB
• Dimensões: 14,5 x 13 x 27cm
7898562611887
• Peso: 1,2kg
Cód.Fat. 70.0081

sp107

5W
RMS

5W
RMS
• Conexão Bluetooth (versão 2.1 + EDR)
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Com microfone, permite atendimento de chamadas
• Com ventosa para fixar em superfícies lisas
• Resistente à água: ideal para ouvir no banho
• Bateria de lítio recarregável via USB (5V)
• Capacidade da bateria: 300mAh
• Reproduz até 3h contínuas
• Frequência de resposta: 100Hz–20 KHz
• SN/R: 63dB
• Impedância: 3 Ohm
• Dimensões: 8 x 6 x 4cm
• Peso: 137g

7898562615694
Cód.Fat. 70.0368
7898562615717
Cód.Fat. 70.0370

• Conexão Bluetooth
• Potência: 5W RMS
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Suporta cartão micro SD de até 32GB
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Voltagem da bateria: 3.7V
• Reproduz até 3h contínuas
• Capacidade da bateria: 520mAh
• Dimensões: 6 x 6 x 5cm
• Peso: 230g

7898562611900
Cód.Fat. 70.0082
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power song sp202

16W
RMS

• Potência: 16W RMS (8W RMS do subwoofer
+ 2*4W RMS das caixas acústicas)
• Protegido magneticamente
• Controle de volume frontal
• Conexão USB e plugue P2 de 3.5mm
• Frequência de resposta: 60Hz-20KHz
• Sensibilidade: 80dB
• Dimensões do subwoofer: 11,65 × 9,6 × 12,8cm
• Dimensões das caixas: 6 × 6,2 × 7,3cm

7898939560503
Cód.Fat. 70.0084

easy sp302

6W

• Potência: 6W RMS
• Conexão USB e plugue P2 de 3.5mm
• Protegido magneticamente
• Compatível com PC, notebook e portáteis
• Frequência de resposta: 30Hz-20KHz
• Relação sinal/ ruído: >=80dB
• Sensibilidade: 150mV -50mV
• Impedância do subwoofer: 4 Ohm
• Impedância das caixas acústicas: 10 Ohm
• Dimensões do subwoofer: 13,2 × 11 × 15,4cm
• Dimensões das caixas acústicas: 8,8 × 7 × 14,7cm
• Cabo: 90cm de comprimento

RMS

7898939560534
Cód.Fat. 70.0087

cube sp103

slim sp203

4W

5W

RMS
• Potência: 4W RMS
• Conexão USB e plugue P2 de 3.5mm
• Protegido magneticamente
• Controle de volume e entrada para fone de ouvido
• Frequência de resposta: 60Hz-20KHz
• Design slim
• Dimensões: 18 × 8 × 7,5cm

7898939560510
Cód.Fat. 70.0085

RMS
• Potência: 5W RMS
• Conexão USB e plugue P2 de 3.5mm
• Protegido magneticamente
• Ideal para notebook
• Design diferenciado e moderno
• Dimensões: 7,3 × 7 × 6,4cm
• Cabo: 90cm de comprimento

7898939560480
Cód.Fat. 70.0078

fones e headsets
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essence hs117

• Conexão Bluetooth (versão 4.2 - classe 2)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Com botões de controle no fone
• Entrada para cartão Micro SD
• Rádio FM
• Haste ajustável
• Dobrável
• Revestimento do fone acolchoado para maior
conforto do usuário e isolamento acústico
• Bateria de lítio recarregável via USB
• Entrada P2 para uso fora da bateria
• Frequência de resposta: 2.4GHz
• SN/R: 88dB

7898562617292
Cód.Fat. 70.0394
7898562617308
Cód.Fat. 70.0395
7898562617315
Cód.Fat. 70.0396

runner hs116

• Conexão Bluetooth (versão 4.2)
• Opera até 10m de distância do dispositivo pareado
• LED indicador de status nas cores azul e vermelha
• Fone de ouvido com confortável alça auricular
• Com comandos de voz
• Bateria de polímero recarregável via USB
• Capacidade da bateria: 70mAh
• Reproduz até 5h contínuas
• Frequência: 20Hz-20kHz
• Sensibilidade: -86dBm

7898562616905
Cód.Fat. 70.0386
7898562616912
Cód.Fat. 70.0387
7898562616929
Cód.Fat. 70.0388
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premium hs115

• Design premium
• Com microfone
• Haste ajustável
• Revestimento do fone acolchoado
• Frequência de resposta: 20-20.000Hz
• Sensibilidade: 105dB
• Impedância: 32 Ohm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562614246
Cód.Fat. 70.0325
7898562615564
Cód.Fat. 70.0364
7898562614239
Cód.Fat. 70.0326
7898562615571
Cód.Fat. 70.0365

energy hs111 • hs112 • hs113
• Cabo removível
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Acabamento brilhante
• Haste ajustável
• Dobrável
• Microfone disponível apenas para as
cores azul, cinza e vermelho
• Potência: 15mW
• Capacidade de potência: 150mW
• Diâmetro do alto-falante: 40mm
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105dB
• Impedância: 32 Ohm
• Cabo: 1,5m de comprimento

7898562613737
Cód.Fat. 70.0068
7898562613744
Cód.Fat. 70.0069
7898562613751
Cód.Fat. 70.0070
7898562614987
Cód.Fat. 70.0354
7898562614970
Cód.Fat. 70.0355

extreme hs108 • hs109 • hs110

• Plugue: P2 de 3.5mm
• Revestimento do fone acolchoado
• Haste ajustável
• Acabamento brilhante
• Dobrável
• Potência: 15mW
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 105dB
• Impedância: 32 Ohm
• Dimensões: 18 × 15 × 5,7cm
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562610552
Cód.Fat.70.0065
7898562616486
Cód.Fat.70.0381
7898562610569
Cód.Fat. 70.0066
7898562610576
Cód.Fat. 70.0067
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hit hs203

• Cabo em design flat
• Revestimento do fone acolchoado
• Controle de volume no cabo
• Haste ajustável
• Microfone com ajuste de posição, produzido em
material flexível
• Potência: 20mW
• Frequência de resposta: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: -62±3dB
• Impedância: 32 Ohm

7898562614192
Cód.Fat. 70.0319
7898562614208
Cód.Fat. 70.0320
7898562614215
Cód.Fat. 70.0321

shiny hs104 • hs105
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Revestimento do fone acolchoado
• Controle de volume e microfone no cabo
• Acabamento brilhante
• Diâmetro do alto-falante: 40mm
• Resposta de frequência: 20Hz-20KHz
• Sensibilidade: 120dB
• Impedância: 32 Ohm
• Dimensões: 14,6 × 13,4 × 6cm
• Cabo: 2m do comprimento

7898939561142
Cód.Fat. 70.0061
7898939561159
Cód.Fat. 70.0062

super bass hs101

high tone hs302

• Plugues: P2 de 3.5mm (áudio + mic)
• Revestimento do fone acolchoado
• Haste ajustável
• Controle de volume no cabo
• Diâmetro do alto-falante: 30mm
• Potência: 1000mW
• Impedância: 32 Ohm
• Dimensões: 18 × 13,5 × 6,8cm
• Cabo: 2m de comprimento

• Plugues: P2 de 3.5mm (áudio + mic)
• Haste ajustável
• Fones revestidos com espuma
• Controle de volume no cabo
• Diâmetro do alto-falante: 30mm
• Potência: 100mW
• Impedância: 32 Ohm
• Dimensões: 16,4 × 4,6 × 11,5cm
• Cabo: 1,8m de comprimento

7898939560664
Cód.Fat. 70.0060

7898939560725
Cód.Fat. 70.0076
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beat fc202

• Resposta de frequência: 20Hz-KHz
• Impedância: 32 Ohm
• Potência máxima: 10mW
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento
Display com 20 unidades e 5 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 fones pretos, 5 fones brancos, 4 fones roxos,
3 fones azuis e 3 fones laranja
• Fones com código de barras individual para otimizar a
venda ao consumidor final

7898562614802
Cód.Fat. 70.0352

Vendido também em blister individual

7898562614451
Cód.Fat. 70.0332

7898562614437
Cód.Fat. 70.0330

7898562614444
Cód.Fat. 70.0331

7898562614468
Cód.Fat. 70.0333

7898562614475
Cód.Fat. 70.0334

deep fc204

candy fc203

• Com microfone
• Frequência de resposta: 18Hz~20KHz
• Impedância: 32 Ohm
• Sensibilidade: 116dB
• Potência máxima de entrada: 100mW
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

• Resposta de frequência: 20Hz~20KHz
• Sensibilidade: 105dB±3dB
• Impedância: 32 Ohm
• Plugue: P2 de 3.5mm
• Cabo: 1,2m de comprimento

Display com 16 unidades e 4 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 fones pretos, 5 fones brancos,
3 fones azuis e 3 fones roxos
• Embalados individualmente em blister

7898562619531
Cód.Fat. 70.0419

Display com 25 unidades e 5 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 5 fones brancos, 5 fones pretos, 5 fones
azuis, 5 fones vermelhos e 5 fones cinza
• Embalados individualmente em bags plásticos
com janela para visualização do produto

7898562615809
Cód.Fat. 70.0374

mouses

74

wave mo112 • mo113

• Conexão Wireless
• Resolução de 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz acoplado ao mouse
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Modo economia de energia (botão liga/desliga)
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

7898562613690
Cód.Fat. 70.0022

7898562613706
Cód.Fat. 70.0023

7898562615304
Cód.Fat. 70.0359

7898562615311
Cód.Fat. 70.0360

7898562615328
Cód.Fat. 70.0361

7898562615335
Cód.Fat. 70.0362

pocket mo225

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável de até 1200 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Com 2 botões + scroll
• Design ergonômico
• Acabamento brilhante
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
7898562615229
Cód.Fat. 70.0356
7898562615236
Cód.Fat. 70.0357
7898562615243
Cód.Fat. 70.0358

optimus

beetle mo226

• Conexão Wireless
• Resolução de 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Voltagem/corrente operacional: 2.7V-3V / 10mA
• Modo economia de energia (botão liga/desliga)
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)
• Compatível com Windows XP/Vista/7/8 e
Macintosh (OS X 10.4 ou superior)

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável de até 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Com 4 botões
• Efeito metalizado
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)
• Tamanho ergonômico: 9,5 x 5,8 x 3,5cm
• Compatível com Windows ou macOS

mo220 • mo221 • mo222

7898562611771
Cód.Fat. 70.0034
7898562611788
Cód.Fat. 70.0035
7898562611795
Cód.Fat. 70.0036

7898562615731
Cód.Fat. 70.0372
7898562615748
Cód.Fat. 70.0373

diamond

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável de até 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de até 10m do dispositivo pareado
• Design diferenciado e ergonômico
• Alimentação: 1 pilha AAA (não inclusa)

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável de até 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Compartimento interno para o receptor
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Blue Sensor: tecnologia que garante maior
precisão dos movimentos
• Indicador de bateria fraca
• Modo economia de energia (botão ON/OFF)
• Alimentação: 2 pilhas AA (não inclusas)

mo203 • mo204 • mo205
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citrus

mo109 • mo110 • mo111

7898562610392
Cód.Fat. 70.0026
7898562610408
Cód.Fat. 70.0027
7898562610415
Cód.Fat. 70.0028

7898939561234
Cód.Fat. 70.0019
7898939561241
Cód.Fat. 70.0020
7898939561258
Cód.Fat. 70.0021

infinity mo107 • mo108

style mo101 • mo102 • mo103

• Conexão Wireless
• Resolução de 1000 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Compartimento interno para o receptor
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Blue Sensor: tecnologia que garante maior
precisão dos movimentos
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

• Conexão Wireless
• Resolução de 1000 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Blue Sensor: tecnologia que garante maior
precisão dos movimentos
• Acabamento emborrachado
• Bateria de lítio recarregável via USB
• LED indicador de bateria fraca

7898939561104
Cód.Fat. 70.0017
7898939561111
Cód.Fat. 70.0018

start mo202

freedom mo201

• Conexão Wireless
• Resolução de 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Alimentação: 1 pilha AA (não inclusa)

• Conexão Wireless
• Resolução selecionável de 1200 ou 1600 dpi
• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance de até 10m do dispositivo pareado
• Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusas)

7898562610439
Cód.Fat. 70.0025

7898939560268
Cód.Fat. 70.0013
7898939560275
Cód.Fat. 70.0014
7898939560282
Cód.Fat. 70.0015

7898939560756
Cód.Fat. 70.0024
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smart mo229

grid mo228

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• 2 botões + botão scroll
• Dimensões: 11,7 x 6,2 x 3,5cm
• Cabo: 1,35m de comprimento

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• 2 botões + botão scroll
• Design diferenciado com textura
• Cabo: 1,5m de comprimento

7898587270656
Cód.Fat. 70.0435

7898562616097
Cód.Fat. 70.0378

led mo310

• Conexão USB
• Resolução de 1200 dpi
• 2 botões + scroll
• Com LED vermelho
• Cabo: 1,2m de comprimento

7898562614109
Cód.Fat. 70.0310
7898562614116
Cód.Fat. 70.0311
7898562614093
Cód.Fat. 70.0312

easy mo303

fit mo303c

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• Design ergonômico
• Cabo: 1,2m de comprimento

• Conexão USB
• Resolução de 1000 dpi
• Tamanho mini: 9,5 × 5,5 × 3cm
• Cabo: 1,15m de comprimento

7898939560343
Cód.Fat. 70.0037

7898939561036
Cód.Fat. 70.0038

teclados

• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Alimentação: 2 pilhas AA (mouse) e 2 pilhas AA
(teclado)
Mouse
• Resolução até 1200 dpi
• Com receptor USB nano
• Design ergonômico

combos teclado + mouse
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ultra slim ck104

Teclado
• Padrão ABNT2
• 11 teclas multimídia
• Teclas baixas e resistentes
• Compatível com Smart TV
• Teclado compacto e funcional
• Dimensões: 28,5 x 12,5 x 1cm

7898562616103
Cód.Fat. 70.0377

Teclado
• Padrão ABNT2
• 10 teclas multimídia

7898939560657
Cód.Fat. 70.0044

Teclado
• 8 teclas multimídia
• Padrão ABNT2
• Acabamento com textura em design diferenciado
• Tamanho: 44,4 x 15,3 x 2,3cm
• Peso: 427g

7898562618343
Cód.Fat. 70.0402

7898562613935
Cód.Fat. 70.0307

advanced ck102

• Nano receptor USB 2.4GHz
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Alimentação: 1 pilha AA (mouse) e 1 pilha AA
(teclado)
Mouse
• Resolução selecionável de até 1600 dpi
• Design ergonômico com 5 botões

discover ck105

• Conexão USB
Mouse
• Resolução: 1000 dpi
• Design ergonômico
• 2 botões + scroll
• Tamanho confortável para a palma da mão:
10 x 5,9 x 3,8cm
• Peso: 53g

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 107 teclas
• Com teclas destacadas nas opções azul
ou vermelho
• Dimensões: 44 x 15,6 x 2cm
• Cabo: 1,3m de comprimento

essential tc309

7898562614550
Cód.Fat. 70.0337
7898562614567
Cód.Fat. 70.0338
7898562614574
Cód.Fat. 70.0339

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 105 teclas
• Teclas macias e silenciosas

• Dimensões: 41 x 11,8 x 2,1cm
•Cabo: 1,2m de comprimento

light tc305

light tc306

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 9 teclas de atalho
• Resistente e impermeabilizado
• Teclas macias e silenciosas

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 12 teclas de atalho
• Resistente e impermeabilizado
• Teclas macias e silenciosas

• Dimensões: 41,5 x 14 x 2,5cm
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level tc308

7898939560602
Cód.Fat. 70.0054

• Dimensões: 41 x 13 x 2,5cm

explorer tc203

compact tc205

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 10 teclas de atalho laterais
• 106 teclas
• Teclas baixas (tipo notebook)
• Dimensões: 42,3 × 2,1 × 11,6cm
• Cabo: 1,35m de comprimento

• Conexão USB
• Padrão ABNT2
• 10 teclas de atalho
• 84 teclas
• Design slim, leve e compacto
• Dimensões: 27 x 15 x 1,6cm
• Cabo: 1,2m de comprimento
• Peso: 333g

7898562610682
Cód.Fat. 70.0049

7898562619692
Cód.Fat. 70.0434

7898939560619
Cód.Fat. 70.0055

7898562614635
Cód.Fat. 70.0336

game
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headset control (xbox one/ps4) hs210 • hs211
• Compatível com XBOX One (modelos a partir de 2015) ou PS4
• Plugue diretamente no seu controle
• Conexão: P2 de 3.5mm
• Microfone com cabo flexível e rotação de 320º
• Controle de volume no cabo
• Haste ajustável
• Revestimento do fone acolchoado, para maior conforto do
usuário
• Cabo: 1.3m de comprimento

Xbox One
7898562616066
Cód.Fat.70.0375

PS4
7898562616073
Cód.Fat.70.0376

joypad connect jp304

• Compatível com PC/Notebook
• Conexão USB
• Instalação Plug and Play
• Com 9 botões programáveis
• Botão Disparo, Turbo, Auto e Clear
• Formato confortável e ergonômico
• Compatível com Win10/8/7/Vista
• Cabo: 1,8m de comprimento

7898562618619
Cód.Fat. 70.0407

cabo ps4 cb204

cabo xbox one cb205

• Compatível com controles de PS4
• Recarregue e jogue simultaneamente
• Conexão através da entrada USB
• Produzido em nylon
• Cabo trançado, mais resistente e durável
• Cabo: 3m de comprimento

• Compatível com controles de XBox One
• Recarregue e jogue simultaneamente
• Conexão através da entrada USB
• LED indicador de energia
• Produzido em PVC
• Cabo: 2,6m de comprimento

7898562619371
Cód.Fat. 70.0420

7898562619388
Cód.Fat. 70.0421

travel
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balança de viagem bl100

• Ideal para controlar o excesso de bagagem
• Capacidade mínima para 100g e máxima
para 40kg
• Visor LCD, com pesagem precisa
• Medida em kg ou lb
• Com bateria inclusa
• Tamanho compacto: cabe na palma da mão
e é fácil de transportar

7898562618176
Cód.Fat. 70.0399

porta notas pn100

mochila soft mh100

• Material produzido em nylon
• 2 bolsos com zíper e bolso maior com duas repartições
• Cinta ajustável
• Tecido impermeável
• Discreta, fina e leve
• Use sob a roupa sem incômodos
• Bolso traseiro com malha de ar, que facilita a ventilação
• Cinto elástico: 52cm de comprimento
• Dimensões: 27 x 14cm

• Produzida em nylon de alta qualidade
• Resistência, leveza e durabilidade
• Com dois bolsos: principal e frontal
• Alças de ombro com design ergonômico e
revestimento interno de malha de ar com tramas
abertas que facilitam a ventilação
• Dimensões: 28,5 x 41,5 x 19,5cm

7898562618527
Cód.Fat.70.0403

conversor universal

conversor usb duo

• Bivolt
• Pode ser utilizado em mais de 150 países
• Padrões europeu, americano, chinês, entre outros
• Potência máxima: 1500W
• Tensão/corrente: AC 85-260V 13A
• Dimensões: 4,8 x 4,8 x 8,5cm
• Peso: 90g

• 2 entradas USB: 2*1A
• Bivolt
• Pode ser utilizado em mais de 150 países
• Padrões europeu, americano, chinês, entre outros
• Potência máxima: 1500W
• Tensão/corrente: AC 85-260V 13A
• Dimensões: 4,8 x 4,8 x 8,5cm
• Peso: 90g

7898562617261
Cód.Fat. 70.0393

ad103

ad101

7898939560763
Cód.Fat. 70.0093
7898939560015
Cód.Fat. 70.0294

7898562613911
Cód.Fat. 70.0301
7898562613904
Cód.Fat. 70.0302

acessórios para smartphones
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esportivo

sport cam wi-fi fs101

• Ideal para práticas esportivas em terra, ar ou água
• Conecte a câmera a um tablet ou smartphone
para realizar
gravações e fotos através do app SYMAGIX
(disponível para Android e iOS)
• Alimentação: bateria de lítio recarregável via USB
• Resolução de foto: até 8MP (3264x2448 px)
• Resolução do vídeo: até 1080P
(Full HD: 1920x1080px @ 30fps)
• Suporta cartão micro SD de 4GB até 32GB
(classe 4 ou superior)
• Conexão Micro USB e Mini HDMI
• Dimensões: 6,1 x 3,8 x 2,5cm

Case à prova d’água

Suporte para
guidão

Controle remoto

Suporte para
capacete

7898562611870
Cód.Fat.70.0006

suporte de guidão sb100

• Suporte ideal para bicicletas e motos
• Compatível com os mais diversos modelos de
smartphones
• Fixação do suporte por braçadeira
• Fácil de desencaixar
• Travamento do dispositivo na base em dois pontos
• Não necessita de adesivos ou ímãs para fixação
• Com botões lateral e inferior para ajuste de posição
de largura e altura

7898562619395
Cód.Fat. 70.0422

• Capacidade: 10.000mAh
• Bateria de polímero
• Voltagem de entrada: 5V/1A
• Voltagem de saída: 5V/2.1A
• Tempo de recarga: aproximadamente 3 horas
• Multi-proteções para curto-circuitos e sobrecargas
• Economia de energia (botão Liga/Desliga)
• Acompanha cabo 3 em 1 com conexões Micro USB,
Lightning e Type C
• Com lanterna
• Dimensões: 15,3 x 7,6 x 0,6cm
• Peso: 276g

10000

powerbanks
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class be103

7898562616936
Cód.Fat. 70.0389
7898562616943
Cód.Fat. 70.0390

mAh

3 em 1 be102

• Capacidade: 5000mAh
• Bateria de polímero
• Voltagem de entrada: 5V
• Voltagem de saída: 5.3V
• Recarga rápida via USB
• Economia de energia (botão Liga/Desliga)
• Acompanha cabo 3 em 1 com conexões Micro USB,
Lightning e 30 pinos
• Dimensões: 11 x 7 x 1cm
• Peso: 166g
7898562614796
Cód.Fat. 70.0340

5000

7898562614901
Cód.Fat. 70.0349
7898562616646
Cód.Fat. 70.0383

mAh

fit be202
• Capacidade da bateria: 2200mAh
• Voltagem de entrada: 5V/0.8A
• Voltagem de saída: 5V/1A
• Revestido em PVC
• Várias proteções de segurança
• Dimensões: 9,6 x 2,2 x 2,4cm
• Peso: 75g
Display com 20 unidades e 3 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 8 unidades brancas, 8 pretas e 4 azuis
• Baterias com códigos de barras individuais para
otimizar a venda ao consumidor final

2200
mAh

7898562616622
Cód.Fat. 70.0382

Carregador automotivo
• Corrente: 1A
• Entrada: 12-24V/Saída: 5V/1A
• Material: PVC

Carregador automotivo
• Corrente: 1A
• Entrada: 12-24V/Saída: 5V/1A
• Material: PVC

Cabo Lightning
• Design flat
• 1m de comprimento

Cabo Type C
• Design flat
• 1m de comprimento

Suporte veicular
• Ajuste de largura para diversos tamanhos de
smartphones (de 5,5cm a 8cm)
• Rotação 360º: mude a posição do seu aparelho
para uso na vertical ou horizontal

Suporte veicular
• Ajuste de largura para diversos tamanhos de
smartphones (de 5,5cm a 8cm)
• Rotação 360º: mude a posição do seu aparelho
para uso na vertical ou horizontal

(lightning) ka100

(type c) ka200

7898562618268
Cód.Fat. 70.0400

kit 3 em 1

kit 3 em 1

• Kit com carregador automotivo, carregador
de tomada com entrada USB e cabo com
conexão Micro USB
• Recarregue de forma prática e rápida os mais
diversos dispositivos móveis

• Kit com carregador automotivo, carregador
de tomada com entrada USB e cabo com
conexão Lightning
• Recarregue de forma prática e rápida os
mais diversos dispositivos móveis

Carregador automotivo
• Entrada: 12-24V
• Saída: 5V/1A
Carregador de tomada
• Entrada: 12-24V
• Saída: 5V/1A
Carregador Micro USB
• Cabo com design ultra fino
• Compatível com smartphones e outros
dispositivos móveis

Carregador automotivo
• Entrada: 12-24V
• Saída: 5V/1A
Carregador de tomada
• Entrada: 12-24V
• Saída: 5V/1A
Carregador Lightning
• Cabo com design ultra fino
• Compatível com smartphones e outros
dispositivos móveis

(micro usb) kt100
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kit automotivo

automotivo

kit automotivo

7898562618275
Cód.Fat. 70.0401

(lightning) kt200

7898562613881
Cód.Fat. 70.0323

7898562613898
Cód.Fat. 70.0324
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cabos para smartphone ds102 • ds103 • ds104
• Recarga rápida (2.1A)
• Cabo: 1m de comprimento
• Transferência de dados com alta velocidade
• Cabo trançado que garante maior durabilidade
• Conexão USB: conecte ou recarregue celulares e
outros dispositivos móveis
Pote com 24 unidades e 3 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 10 cabos pretos, 10 cabos pretos com
branco e 4 cabos pretos com vermelho
• Cabos com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final

Micro USB (DS102)
7898562614031
Cód.Fat. 70.0305
Lightning (DS103)
7898562614079
Cód.Fat. 70.0306
Type C (DS104)
7898562619623
Cód.Fat. 70.0425

carregador automotivo ou de tomada ds100 • ds101
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Carregadores com código de barras individual para
otimizar a venda ao consumidor final
• Recarregue de forma prática e rápida os mais
diversos dispositivos com conexão USB
Carregadores automotivo USB (DS100)
• Pote com 30 unidades e 2 opções de cores
• Contém 15 carregadores brancos e 15 pretos
• Voltagem de entrada: 12~24V
• Voltagem de saída: 5V/1A
Carregadores de tomada USB (DS101)
• Pote com 25 unidades e 2 opções de cores
• Contém 13 carregadores brancos e 12 pretos
• Voltagem de entrada: 110~240V
• Voltagem de saída: 5V/1A

Automotivo
7898562613980
Cód.Fat. 70.0303
Tomada
7898562613997
Cód.Fat. 70.0304

displays de cabos cb105 • cb106

• ConexãoType C ou Lightning
• Cabo produzido em PVC
• Transferência de dados em alta velocidade
• Recarga rápida
• Saída: 5V 2A
Display com 16 unidades e duas opções de cores
• Com 8 cabos brancos e 8 cabos pretos
• Cabos embalados em blister com códigos de barras
individuais
Lightning (CB105)
7898562619272
Cód.Fat. 70.0413
Type C (CB106)
7898562619289
Cód.Fat. 70.0414
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suporte veicular sv200
• Prático e seguro: encaixa na saída de ar de seu
veículo com ótima fixação
• Ajuste de largura para diversos modelos e
tamanhos de smartphones
• Rotação 360º: permite mudar facilmente a posição do
seu aparelho para uso na vertical ou horizontal
Display com 16 unidades e 3 opções de cores
• Ideal para destacar o produto no ponto de venda
• Contém 8 suportes pretos com branco, 4 pretos com
cinza e 4 pretos com azul
• Produtos com código de barras individual, ideal para
otimizar a venda ao consumidor final

7898562615434
Cód.Fat. 70.0363

tomada usb cg302

tomada usb duo cg303

• 1 porta USB
• Voltagem de entrada: 110~240V
• Voltagem de saída: 5V/1A
• Recarregue de forma prática os
mais diversos modelos de celulares e
dispositivos eletrônicos
• Dimensões: 8,5 × 6,0 × 3,5cm
• Embalado em blister

• 2 entradas USB
• Voltagem de entrada: 100V~240V
• Voltagem de saída: 5V/2A
• Duas entradas USB: 2.1A e 1A
• Recarrega o seu dispositivo móvel de
forma prática e rápida
• Embalado em blister

7898562610019
Cód.Fat. 70.0099
7898595272390
Cód.Fat. 70.0291

7898595272369
Cód.Fat. 70.0288
7898595272376
Cód.Fat. 70.0289

automotivo cg301

fonte universal fn301 • fn302

• Voltagem de entrada: 12~24V
• Voltagem de saída: 5V/1A
• Luz vermelha indicadora de energia
• Recarregue em seu carro diversos modelos de
celulares e dispositivos como iPod, iPhone e GPS
• Embalado em blister
• Dimensões: 5,7 × 2,8 × 3,0cm

• Recarregue todos os dispositivos móveis
com entrada Micro USB ou Type C
• Fonte bivolt
• Potência de saída: USB DC 5V (1A)

7898939561999
Cód.Fat. 70.0241

FN301 (Micro USB)
7898562613768
Cód.Fat. 70.0242
FN302 (Type C)
7898562616882
Cód.Fat. 70.0385
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cabo usb 4 em 1 cb308

adaptador type c ad303

• Conexão USB
• 4 tipos de conectores compatíveis com
os mais diversos modelos de celulares e
dispositivos móveis: Micro USB, Lightning, 30
pinos e Type C
• Entrada: DC 12~24V
• Saída: DC 5V/1A
• Dimensões: 1,7 x 0,85 x 2,5cm

• Adapte seu conector Micro USB para
conexão Type C
• Recarregue seu dispositivo e transfira os
dados em alta velocidade
• Tamanho compacto: 2,4 x 1 x 0,5cm

7898562611894
Cód.Fat. 70.0240

7898562616639
Cód.Fat. 70.0384

porta chip ad200
• Case para armazenar chips telefônicos (SIM, micro SIM e
nano SIM) e cartões micro SD
• Ideal para adaptar o tamanho do seu chip telefônico (nano
ou micro) para utilizá-lo em diferentes smartphones
• Acompanha chave pin para abrir a bandeja de chips de
alguns modelos de smartphones
• Com três adaptadores de chip: nano SIM para micro SIM,
nano SIM para SIM, micro SIM para SIM
• Com adaptador USB para leitura de cartão micro SD
• Dimensões: 8,5 x 5,3 x 0,2cm

7898562614420
Cód.Fat. 70.0329

capa para tablet 7”
bubble sl209

capa para tablet 7”
soft sl301

• Disponível para tablets de 7”
• Produzido em EVA e neoprene
• Parte externa formada por bolhas moldadas em
EVA, oferecendo proteção extra e total para o tablet
• Fechamento com zíper duplo armazenagem ainda
mais segura

• Suporta tablets de até 7”
• Produzido em neoprene
• Pode ser lavado e facilmente higienizado
• Proteção isotérmica, preservando o
tablets da temperatura externa

7898562611597
Cód.Fat. 70.0235

7898562611863
Cód.Fat. 70.0243
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chave para smartphone cv100 • cv200 • cv300 • cv400
cv100 (micro usb)

cv200 (lightning)

CV400 (duo: micro USB e lightning)

cv300 (type c)

• Cabo compacto e flexível, com design
diferenciado em formato de chave
• Carrega e transfere os dados de seu
dispositivo móvel em alta velocidade,
conectando-o a uma unidade USB
• Ideal para notebooks
• Com opções de cores e conexões
• Comprimento das chaves: 8,5cm

CV100

7898562614727
Cód.Fat. 70.0341

7898562614710
Cód.Fat. 70.0342

CV200

7898562614758
Cód.Fat. 70.0344

7898562614741
Cód.Fat. 70.0345

CV300

7898562614772
Cód.Fat. 70.0346

7898562614765
Cód.Fat. 70.0347

CV400

7898562614789
Cód.Fat. 70.0348

7898562614734
Cód.Fat. 70.0343

suporte para smartphone ss100 • ss200 • ss300

ss100 (micro usb)

ss300 (type c)

• Disponível para dispositivos com conexão
Micro USB (SS100), Lightning (SS200) ou
Type C (SS300)
• Voltagem: 5V/2A
• Transferência de dados em alta velocidade
• Versátil: pode ser usado tanto na vertical quanto
na horizontal, com diferentes ajustes de posição
• Compacto e portátil
• Cabo: 1m de comprimento

ss200 (lightning)
SS100

7898562614130
Cód.Fat. 70.0313

7898562614147
Cód.Fat. 70.0314

7898562614154
Cód.Fat. 70.0315

SS200

7898562614178
Cód.Fat. 70.0316

7898562614161
Cód.Fat. 70.0317

7898562614185
Cód.Fat. 70.0318

SS300

7898562616363
Cód.Fat. 70.0379

7898562616370
Cód.Fat. 70.0380

acessórios para notebook

mini hub usb 2.0 hb201

• Potência de saída: 90W
• Voltagem de entrada: 110V-240V
• Porta USB para recarregar dispositivos portáteis
• Protege de sobrecarga e tensões na rede
• 7 opções de voltagem de saída (possui chave de seleção):
12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 24V
• Compatível com os modelos:
Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, LG,
NEC, Samsung, Sharp, Sony, Toshiba
7898939561784
• Dimensões: 12,3 × 5,7 × 3,5cm
Cód.Fat. 70.0108

• 04 entradas USB
• Conexão USB 2.0
• Plugue retrátil
• LED indicador de funcionamento
• Velocidade de transferência: 480Mbps
• Dimensões: 6,3 × 5,4 × 1,6cm

limpa tela lt301

led light usb li200

• Ideal para monitores, notebooks, tablets e telas em
geral contra poeira, marcas de dedo e todo tipo de
sujeira
• Frasco compacto: fácil de armazenar em armários
e gavetas ou carregar em bolsas e mochilas
• Acompanha flanela

• Conecte e utilize como lâmpada
noturna ou luz de emergência
• Cabo flexível e ajustável
• Conexão USB
• Tensão nominal: 5V
• Potência: 1,2 W
• Dimensões: 16,9 x 1,8 x 0,9cm

7898939560787
Cód.Fat. 70.0110

7898595272383
Cód.Fat. 70.0290
7898595272406
Cód.Fat. 70.0293

fit sl204 • sl205

sl201 • sl202 • sl203

• Para notebooks de até 15,4”
• Produzido em neoprene
• Leve, resistente e flexível
• Com zíper duplo
• Pode ser lavado e facilmente higienizado
• Proteção isotérmica
• Dimensões: 36,7 × 29,5 × 0,8cm

• Produzido em neoprene
• Leve, resistente e flexível
• Pode ser lavado e facilmente higienizado
• Proteção isotérmica
• Proteção contra pequenos impactos
e umidade
• Dimensões: 34 × 26 × 1,5cm

7898939561883
Cód.Fat. 70.0117
7898939561890
Cód.Fat. 70.0118

capas

7898562613812
Cód.Fat. 70.0298
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fonte universal fn201

7898939561470
Cód.Fat. 70.0115
7898939561487
Cód.Fat. 70.0116

• 1 ventilador de alta velocidade
• Suporta notebooks de até 17”
• Permite diversos ajustes de posicionamento
• Conexão USB
• Dimensões: 38 x 23 x 4cm

• 1 ventilador de alta velocidade
• 2 portas USB que podem ser usadas como hub
• Produzido em metal e plástico
• Dimensões do cooler: 33,9 × 31,2 × 5,4cm
• Dimensões do ventilador: 12 × 12 × 2,5cm

7898939560831
Cód.Fat. 70.0100

easy co301

revolution co203

• 1 ventilador de alta velocidade
• Suporta notebooks de até 15.4”
• Produzido em plástico ABS
• Dimensão total: 35 x 27 x 2.4 cm
• Dimensões do ventilador: 14 × 1,5cm

• 1 ventilador de alta velocidade
• Suporta notebooks de até 15.4”
• 2 portas USB que podem ser usadas como hub
• LED azul central
• Dimensões do cooler: 36,5 × 29 × 5,4cm
• Dimensões do ventilador: 12 × 12 × 2,5cm

7898939560817
Cód.Fat. 70.0106

com segredo ca101

com chave ca301

• Fácil de travar: o cabo deve ser passado em volta
de algum objeto fixo e o cadeado travado no notebook
• Trava ativada por código (segredo)
• Cabo de aço resistente
• Cabo: 1,8m de comprimento

• Fácil instalação: passe o cabo em volta de algum
objeto fixo e trave o cadeado no notebook
• Trava ativada por chave
• Cabo de aço resistente
• Cabo: 1,8m de comprimento

7898562614819
Cód.Fat. 70.0353

coolers

prime co103

7898939561357
Cód.Fat. 70.0102

7898939561364
Cód.Fat. 70.0105

cadeados
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freeze co101

7898939560794
Cód.Fat. 70.0120

energia
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tomada usb duo ws100
• Recarregue seus dispositivos móveis com
conexão USB sem a necessidade de adaptadores
• 2 tomadas com 2 entradas USB
• Redução no consumo de energia
• Bivolt
• Embalada em blister
Entrada:
• Corrente nominal: 10A para cada
• Tensão nominal 110V-250V
Saída:
• Se estiver usando uma porta USB: 5V 2.1A
• Se estiver usando 2 portas USB: 5V 1A para cada

7898562614086
Cód.Fat. 70.0308

bivolt pe101 • pe102 • pe105
• 6 entradas de energia (3 pinos)
• Tomada de saída com 3 pinos
• Bivolt
• Possui fusível de segurança
• Botão liga/desliga com LED
• Corrente máxima: 10A
• Dimensões: 28 × 5 × 3cm
• Cabo: 0,8m ou 1,2m de comprimento

PE101 • PE102 (0,8m)

PE105 (1,2m)

7898939560732
Cód.Fat. 70.0095

7898562619296
Cód.Fat. 70.0409

7898939560749
Cód.Fat. 70.0096

7898562619302
Cód.Fat. 70.0410

usb pe103 • pe104
• 4 entradas de energia (3 pinos)
• Tomada de saída com 3 pinos
• Bivolt
• Entrada USB (5V/1A)
• Possui fusível de segurança
• Botão liga/desliga com LED
• Corrente máxima: 10A
• Cabo: 0,8m de comprimento

7898562611757
Cód.Fat. 70.0097

7898562611764
Cód.Fat. 70.0098

cabos e conectividade
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antena hd para
tv digital at100
• Antena HD amplificada para melhor
recepção do sinal digital de TV aberta
• Com ímã na base
• Compatível com todos os modelos
de TV e conversores digitais
• Para ambientes interno e externo
• Frequencia: UHF 470-862Mhz
• Ganho: 3.5dB
• Impedância: 15 Ohm
• Taxa horizontal: 360º
• Taxa vertical: 20º
• Polarização: linear horizontal
• Plugue da antena: conector F
• Cabo: 3m de comprimento
• Dimensões: 11,3 x 2 x 2cm
• Peso: 500g

receptor de áudio ad201

7898562618602
Cód.Fat. 70.0408

• Bluetooth (versão 2.1 + EDR)
• Alcance máximo de 10m do dispositivo pareado
• Adapte dispositivos de áudio para recepção de
sinal Bluetooth
• Compatível com speakers e sons automotivos
com entrada USB ou P2 3.5mm
• Suporta A2DP (versão 1.2) para alta qualidade de
som estéreo
• Taxa de transmissão: 3Mbps
• Bateria com recarga via USB
• Inclui cabo auxiliar P2 de 3.5mm

óptico de rede cb203

rede cat6 cb202

• Alta precisão de sinal
• Para ethernet, multimídia ou outro aplicativo de comunicação
• Perda de inserção: <0,30dB
• Perda de retorno: =50dB
• Repetibilidade: =0,1dB
• Permutabilidade: =0.2dB
7898562619364
• Cabo: 5m de comprimento
Cód.Fat.70.0424

• CAT6
• Plugue RJ45
• Capa do cabo: PVC
• Padronização dos fios: 26AWG 7/0.16CCA
• 4 pares entrelaçados: Branco-Azul/Azul,
Branco-Verde/Verde, Branco-Laranja/Laranja,
Branco-Marrom/Marrom
• Cabo: 3m de comprimento

usb 3.0 cb201

usb 2.0 cb301

• Cabo USB 3.0 A/B
• Velocidade de transferência: 5Gbps
• Ideal para conectar câmeras digitais, impressoras,
scanners e muitos outros periféricos
• Cabo: 1,8m de comprimento

• Cabo USB 2.0 A/B
• Velocidade de transferência: 480Mbps
• Ideal para conectar câmeras digitais,
impressoras, scanners e muitos outros periféricos
• Cabo: 1,8m de comprimento

7898939561944
Cód.Fat. 70.0248

7898562619357
Cód.Fat. 70.0423

7898562614222
Cód.Fat. 70.0322

7898939560848
Cód.Fat. 70.0251
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usb/micro usb cb307

mini hdmi (1,8m) cb306

• Cabo conector USB (A - macho) e micro USB (B - macho)
• Velocidade de transferência: 480Mbps
• Garante uma transmissão de dados segura
• Ideal para conectar ou recarregar celulares e outros
dispositivos móveis
• Cabo: 30cm de comprimento

• Versão 1.3
• Cabo conector para áudio, vídeo e dados digitais
• Conectores banhados a ouro
• Suporte 720p, 1080i, 1080p
• Compatível com TV HD, tablets, DVD, Blu-Ray e Vídeo-Games
(os aparelhos precisam ter conexão mini HDMI)
• Conexão HDMI/ Mini HDMI
7898562611160
• Cabo: 1,8m de comprimento
Cód.Fat. 70.0252

7898562611528
Cód.Fat. 70.0253

hdmi 3d cb101 • cb102

hdmi 3d flat cb103 • cb104

• Versão 1.4
• Cabo para áudio, vídeo e dados digitais
• Revestimento de nylon maleável reforçado
• Conectores banhados a ouro
• Suporte 720p, 1080i, 1080p, 4K e 2K
• Compatível com TV HD, DVD, Blu-Ray e Vídeo-Games
• Conexão HDMI 19 pinos macho/ macho
• Disponível em dois tamanhos: 1,8m e 3m

• Versão 1.4
• Cabo para áudio, vídeo e dados digitais
• Cabo com espessura super fina
• Conectores banhados a ouro
• Suporte a imagens 3D e resolução
Full HD (1080p)
• Velocidade de transferência: 10,2 Gbps
• Compatível com TV HD, 3D, DVD, Blu-Ray
e Vídeo-Games
• Disponível em dois tamanhos: 1,8m e 3m

CB101 (1,8m)
7898939561449
Cód.Fat. 70.0244
CB102 (3m)
7898939561456
Cód.Fat. 70.0245

CB103 (1,8m)
7898939561913
Cód.Fat. 70.0246
CB104 (3m)
7898939561920
Cód.Fat. 70.0247

hdmi p/ mini hdmi

organizador de cabos

• Adaptador HDMI × Mini HDMI
• Conexão HDMI 19 pinos (A - fêmea)
e mini HDMI (C - macho)
• Conector banhado a ouro

• Produzido em nylon com fechamento em velcro
• Embalagem com 5 unidades
• Resistente e durável
• Dimensões: 18 × 2cm

oc301

ad301

7898562611504
Cód.Fat. 70.0249

7898939561951
Cód.Fat. 70.0254
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recarregáveis

diferenciais
• Vida útil prolongada: após dois anos de
uso, ainda retém 80% de sua capacidade
• 1 pilha equivale ao uso de 300 pilhas
• Compatível com os mais diversos
eletrônicos
• Recarregue pela porta USB e na tomada
com o uso de carregador de smartphones,
protetores eletrônicos e adaptadores
universais

blister com CARREGADOR
USB P/ 2 PILHAS INCLUSO
60.0012

• Compatível com pilhas AA e AAA
• Acompanha 2 pilhas AA e 2 pilhas AAA
(pré-carregadas)
• Inclui cabo USB/Micro USB para recarga

2700 mAh | AA
1000 mAh | AAA

60.0016 | AAA
60.0017 | AA

• Pronta para uso, vem pré-recarregada
• Pode ser recarregada por 300 vezes

• 650mAh
• Tamanho AAA
60.0014

• 1800mAh
• Tamanho AA
60.0029

• Blister com 2 unidades

• 400mAh
• Tamanho AAA
60.0032

• 1300mAh
• Tamanho AA
60.0033

• Blister com 2 unidades
• Pré-recarregada, pronta para uso

alcalinas

diferenciais
• Pilhas de longa duração e rendimento
• Baixo nível de descarga: maior duração na
prateleira (7 anos)
• Ideal para aparelhos de alto consumo e
dispositivos como brinquedos eletrônicos,
walkie talkies, alarmes, lanternas,
eletrônicos, mouse/teclado sem fio,
detectores de fumaça
2 unidades
60.0003 | AA
60.0004 | AAA
60.0001 | AA
60.0002 | AAA

• Dispenser com 40 pilhas
(10 packs com 4 unidades)
• Voltagem 1.5V
• Disponível nos formatos AA e AAA

4 unidades
60.0009 | AA
60.0005 | AAA

• Venda no blister: múltiplo de 10 unidades
• Voltagem de 1.5V

LIVRE DE
MERCÚRIO (0%)

LIVRE DE
MERCÚRIO (0%)

60.0022| 189
(5 unidades)
60.0018 | 9V
60.0026 | 910A (2 unidades)

• Voltagem estável durante a sua utilização
• Ideal para utilização em controles remotos,
equipamentos fotográficos e outros
dispositivos eletrônicos

60.0023 | A76
(10 unidades)

• Cartelas com 5 e 10 unidades
• Voltagem de 1.5V
• Ideal para dispositivos eletrônicos
pequenos, como calculadoras e outros

60.0013 | 23A
60.0019 | 27A

• Cartelas com 5 unidades
• Ideal para utilização em controles remotos,
equipamentos fotográficos e outros
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lítio
3V

9V

Dura até
10 anos

60.0024

60.0025

• Ideal para equipamentos fotográficos
• Excelente performance

• Dura cinco vezes mais que as outras
baterias alcalinas (até 10 anos)
• Mecanismo de segurança

moeda

diferenciais
• Alta densidade de energia
• Funciona em diferentes temperaturas:
de -10ºC a +60ºC
• Baixo nível de descarga: maior duração na
prateleira (10 anos)
• Ideal para computadores, controles
de carro, portões de entrada, backups
de memória, câmeras, calculadoras,
termostatos, entre outros
Cartelas com 5
unidades
60.0008 | CR2025
60.0010 | CR2016
60.0011 | CR2032

zinco

diferenciais

9V

60.0006 | AA
60.0007 | AAA

• Excelente custo-benefício: baixo nível de
consumo
• Maior rotatividade na prateleira (tempo de
descarga de até 2 anos)
• Ideal para controle remoto, relógio de
parede, lanternas, brinquedos, rádios, entre
outros

60.0031

• Dispenser com 60 pilhas (15 packs com 4 unidades)
• Voltagem 1.5V
• Disponível nos formatos AA e AAA

linha juice

diferenciais
• Pilhas recarregáveis com excelente
custo-benefício
Maior duração de uso que as pilhas alcalinas
comuns
• Prontas para o uso, já vem recarregada
• Ideal para os mais diversos dispositivos
eletrônicos
blister com CARREGADOR
USB P/ 2 PILHAS INCLUSO

60.0020

60.0021

• Blister com 8 pilhas (4 AA e 4 AAA)

• Blister com 4 pilhas (2 AA e 2 AAA)
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materiais de
merchandising
Pensando em atrair, memorizar
e trabalhar todos os sentidos de
ambientação do produto no ponto
de venda, a NewEx está investindo
cada vez mais em opções de
merchandising. Conheça os materiais
promocionais disponíveis e obtenha
melhores resultados nas suas vendas.

display de chão
• Produzido em papelão super resistente
• Acompanha 12 gancheiras de ferro
• Portátil, monta e desmonta facilmente
• Dimensões: 160 x 70 x 57cm
• Suporta até 40kg

expositores premium

expositor basic

• Produzidos em impressora 3D

• Dimensões:
26,5 x 22,5 x 8cm

• Dimensões:
12 x 10,5 x 21cm

• Produzidos em acrílico

• Dimensões:
5,7 x 4,2 x 2,2cm

• Dimensões:
9,5 x 10,5 x 25,5cm

• Dimensões:
13 x 6,8 x 22cm

• Dimensões:
6 x 4 x 3,2cm

• Dimensões:
17 x 8 x 17cm
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wobblers

• Produzido em papel cartonado e PVC transparente
• Dimensões: 14 x 34cm

cubos

• Produzido em papel cartonado
• Dimensões: 12 x 12cm

banners de tecido

• Produzido em tecido
• Dimensões: 60 x 80cm

balões

• Produzido em látex
• Tamanho em polegadas: nº 9

personalizados

• Adesivações para lojas (espaços internos e fachada)
• Folders e panfletos promocionais
• Ações exclusivas
Consulte condições com nossa equipe comercial e saiba
como adquirir o kit ideal para o seu PDV!

