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ХАРТИЯ IQ ECONOMY A4  
80 ГР.

код: 8388

код: 8388

•  работи с водо и светлоустойчиво мастило на маслена основа, 
което не съдържа ксилен и сяраСветлоустойчиви цветове

• топче за разбиване на мастилото
• Металният връх регулира ширината на оставената от 

маркера следа
• пише изключително тънко и фино - 0.8 mm

стара цена 

7.80 лв.

стара цена 

4.20 лв.

стара цена 

4.00 лв.

стара цена 

2.00 лв.

-30%

-10%

-15%

-10%

• За бързо и лесно почистване на бели магнитни дъски
• Отстранява борд маркер без да оставя следи

• Объл връх.
•  Ширина на линията - 1.5 mm.
•  В комплект от четири цвята: черен, син, червен, зелен.
•  Водоустойчив неизтриваемо мастило.
•  За надписване на всяка повърхност.
•  Незаличим.

• подходяща за високоскоростни копирни машини , за лазерни и 
мастиленоструйни принтери 

• възможност за постигане на по-добро качество при всички 
видове копирни машини и принтери 

•  500 листа в пакет 
•  5 пакета в кашон 

лв.

лв.

600

370

300

180

лв.

лв.

лв.

лв.

код 24201

код 33341

код 23870

код 44261

МАРКЕР ERICH KRAUSE 
ПЕРМАНЕНТЕН -4 ЦВ. В БЛИСТЕР

PAINT МАРКЕР UNI БЯЛ 
ОБЪЛ ВРЪХ 0.8MM

ГЪБА ЗА БЯЛА ДЪСКА 
МАГНИТНА OFFICE POINT
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код: 8388

код: 8388

• от естествена кожа
• затваряне с магнит
• размери: 102 х 7 х 17 mm

стара цена 

15.00 лв.

стара цена 

6.70 лв.

стара цена 

1.00 лв.

стара цена 

0.70 лв.

-15%

-15%

-15%

-15%

• за маркиране на текст върху всякакъв вид хартия, включително 
факс и копирна хартия.

• Скосеният връх позволява различни ширина на линията. 
Широката страна от 5,2мм е за маркиране на текст, а 
тънката от 0,6мм е за подчертаване.

• Мастилото е флуоресцентно на водна основа, бързо изсъхва и 
не се размазва!

• Самозалепващи листчета InfoNotes Style Розов 75х75mm. 80л.
• С  много нежен рисунък на рози.

• Стабилен и удобен за работа.
• Захваща до 20 листа.
• Работи с телчета 24/6, 26/6.
• 46% белота 

лв.

лв.

1275

570

085

060

лв.

лв.

лв.

лв.

код 13476

код 11783

код 20651

код 28098

САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛИСТЧЕТА 
INFONOTES STYLE РОЗИ 75Х75ММ 80Л.

ТЕЛБОД ICO BOXER 
24/6, 26/6

ВИЗИТНИК MACMA 
10.2/7/1.7 КОЖЕН

ТЕКСТ МАРКЕР ERICH KRAUSE 
ЗЕЛЕН
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• Капацитет: 128 GB
• Описание: SSD
• Други: Fits 7mm & 9.5mm Bays
• Гаранционен срок: 36 месеца 

149 112лв. лв.
код: 23409код: 13219

• Operating System: Windows Phone 8.1 with Lumia Denim
• Display resolution: WVGA (800 x 480); LCD Transmissive
• Mass memory: 8 GB; RAM: 1 GB; Maximum memory card size: 128  GB
• Battery: 1560 mAh; 3.8 V; Maximum standby time: 22 days
• Processor CPU name: Qualcomm® Snapdragon™ 200ASUS
• Main camera: 5.0 MP

• Ъгъл на видимост:  90° horizontal, 50° vertical
• Екран: 18.5”, 1366x768
• Оперативна Памет: 4GB DDR3
• Разход на енергия: Power ON < 17W, 
    Power Saving Mode < 0.5W, Power Off Mode < 0.5W
• Интерфейс: Signal Input : D-Sub
• Accessories: VGA cable, Power cord, Quick start guide, Warranty 

Card, Security : Kensington lock, Chassis Colors: Black, Tilt: +20°~-

ASUS 18.5 VS197DE
LED

MICROSOFT LUMIA 532 
BLACK DS DUAL SIM

ADATA SSD SP920 
128GB

15500лв.

код 16554


