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Számítástechnikai kellékek09 számítástechnikai tisztító eszköz, CD/DVD tok/ IT accessories, CD/DVD storage

rendelési kód típus termék kód kiszerelés

305-7301 Monitortisztító sprayp y 67658 250 ml

305-7302 y gMűanyagtisztító kendő dobozban 67656 100 db

305-7304 Monitor tisztító kendő nedves/száraz 67120 12-12 db

305-7305 g jAir-Duster-Légfújó 67124 400 ml

305-7308 CD/DVD nedves tisztítókendő 67118 100 db

305-7309 Flakonos nedves/száraz tisztítókendő 67119 50-50 db

305-7301: Pumpás spray kényes  felületek (monitor, laptop képernyő,stb) tisztítására. A felületre fújt spray -t puha kendővel lehet törölni 

és csíkmentesen szárad.

305-7302: Nedves tisztítókendő műanyag felületek (számítógép, telefon, stb.) tisztítására. A tisztítóanyag gyorsan elpárolog, antisztatikus.

305-7304: Kifejezetten kényes felületek tisztítására. A nedves kendővel letisztítjuk a felületet, majd a száraz kendővel szárazra töröljük. 

Csíkmentesen tisztít, antisztatikus. 

305-7305: A nehezen hozzáférhető helyekről, mint pl. számítógép billentyűzet, a nagy nyomású kifj t levegő segít eltüntetni a port és 

egyéb szennyeződéseket.

305-7308: Nedves törlőkendő CD-k és DVD-k tisztítására. Elünteti a port és az jlenyomatokat. Különleges védőréteggel vonja be a felületet.

305-7309: Használható fém és üveg felületek, valamint műanyag eszközök tisztítására. Csíkmentesen tisztít, antisztatikus.

Esselte Dataline számítástechnikai tisztítók

rendelési kód típus méret kiszerelés

195-0851 TCD-tasak ÖNTAPADÓ W90 ablakos 125x125 mm 1000 db

195-0853 TCD-tasak ÖNTAPADÓ 125x125 mm 1000 db

195-0854 TCD-tasak ENYVEZETT ablakos 125x125 mm 1000 db

195-0856 TCD-tasak ENYVEZETT 125x125 mm 1000 db

195-2301 Légpárnás tasak BARNA (CD-hez) szilikong 180x165 mm 100 db

195-2701 gLégpárnás tasak FEHÉR (CD-hez) szilikon 180x165 mm 100 db

CD, DVD lemezek tárolására, szállítására alkalmas borítékok, melyek megakadályozzák a lemezek po-

rosodását.

Euro CD tasak

rendelési kód típus méret szín

391-2911 CD tok, normál 1 db átlátszó-fekete

391-2913 CD tok, dupla 2 db átlátszó-fekete

391-2915 CD tok, slim (5 mm) 1 db átlátszó-fekete

391-2951 DVD tok, normál 1 db fekete

391-2952 DVD tok, dupla 2 db fekete

391-2953 DVD tok, normál 1 db átlátszó

Műanyag CD, DVD tárolására alkalmas tokok átlátszó vagy fekete színben.

CD/DVD tok

rendelési kód típus kiszerelés

241-0500 Tisztítókendő 100 db

241-0501 yTisztítóspray 250 ml

241-0502 Sűrített levegő(PB)g 300 ml

241-0503 Tisztító hab 300 ml

241-0500: Monitorok, billentyűzetek és műanyag felületek tisztítására és ápolására. Por és szennye-

ződések hatásos eltávolítása, statikus töltés és porelnyelő képesség.

241-0501: Pumpás spray fehér táblák tisztításához.

241-0502: Nehezen elérhető részek tisztításához, pl. elektromos készülékek, irodai készülékek, billen-

tyűzet, nyomtató, CD-ROM, lemezmeghajtó, másológépek, fax stb. Változtatható fújáserősség. Környe-

zetbarát. 100%-ban ózonbarát. Nem tartalmaz FCKW/F22 gázt.

241-0503: Antisztatikus, fertőtlenítő hatású, zsíroldó. • Képernyőre, billentyűzetre, perifériákra, mű-

anyag bútorokra.

Stanger számítástechnikai tisztítók

rendelési kód típus kiszerelés

333-5395 yCL680 tisztítókészlet monitorhoz és billentyűzethez 12 db

A képernyő és a billentyűzet tisztán tartására egyaránt alkalmas. Újdonság a csomagban található két-

oldalas tisztító, melynek kefés oldalával a por törölhető le a billentyűzetről, a törlőkendővel a monitor 

felületéről különböző szennyeződések távolíthatók el. LCD monitorok érzékeny felületének tisztításához 

kiválóan alkalmas.

3M számítástechnikai tisztítókészlet
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Számítástechnikai kellékek 09CD/DVD tartó | CD/DVD storage

rendelési kód típus termék kód kapacitás

305-7141 világosszürke áttetsző tetővelg 90954 40 db

305-7142 gvilágosszürke áttetsző tetővel 90955 80 db

A CD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas asztali tartó, feliratozható elválasztólapok a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében. Kulccsal zárható, tartozék 2 db kulcs. Fakkonként 2 db CD-t tárolására al-

kalmas. Méretek: 145 x 145 x 255mm /40db; 260 x 150 x 270mm/80db

Esselte Dataline asztali CD/DVD tartó

rendelési kód típus termékkód kapacitás

390-4087 fekete nylon y 11615 32 db

390-4088 yfekete nylon 11616 64 db

390-4089 yfekete nylon 11617 104 db

Zippzáras, hordozható CD/DVD mappa, antisztatikus tokkal, fekete nylon borítással.

HAMA CD/DVD tartó

rendelési kód típus termék kód kapacitás

305-7156 gvilágosszürke 67671 50 db

CD és DVD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas műanyag archiváló. Helytakarékos kialakítás, 

az egyes modulok egymásra tehetők, így bővíthető. Kis kijelzőjének köszönhetően látszik, melyik 

fakkban található már CD / DVD. Feliratozási lehetőség a könnyebb visszakeresés és rendszerezés érde-

kében.Méret: 220 x 162 x 133mm

Esselte Dataline CD/DVD archiváló

rendelési kód kapacitás

391-5510 52 db

391-5511 80 db

Zippzáras, hordozható CD-DVD mappa különböző színekben. praktikus CD-DVD tárolására, archiválásra

CD/DVD tok

rendelési kód típus termék kód kapacitás

305-7175 gvilágosszürke 67661 25 db

Függőlegesen és vízszintesen is használható, modern  formatervezésű CD - tokos - tároló rendszer  21db 

szimpla és 2 db dupla CD tok számára. A CD torony bővíthető. Méret: 350 x 148 x 140 mm

Esselte Dataline CD/DVD archiváló (Sky CD torony)

rendelési kód típus termék kód kapacitás

305-7133 gvilágosszürke 67662 30 db

CD lemezek tokban történő tárolására alkalmas műanyag tartó. Egymásra helyezhető és bővíthető, 

de akár falra is szerelhető. Beépített fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében. Méret: 300 x 180 

x 310 mm

Esselte Dataline nyitott CD tartó
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Számítástechnikai kellékek09 CD/DVD tartó | CD/DVD storage

rendelési kód típus termék kód kapacitás

305-7159 CD tartó doboz 67100095 32 db

305-7160 CD tartó doboz 67110095 64 db

305-7161 fi ókos CD tartó 67180095 165 db

305-7159: Robosztus felépítésű, törhetetlen, egyedi formatervezésű, zárható doboz CD-k szállítására • A nagyobb nyo-

másnak is ellenáll • Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/tasak) • Kulccsal zárható • Feliratozható •  Tartozék: kulcs és vállpánt 

• Méret: 166 x 75 x 155 mm

305-7160: Robosztus felépítésű, törhetetlen, egyedi formatervezésű, zárható doboz CD-k szállítására • A nagyobb nyo-

másnak is ellenáll • Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/tasak) • Kulccsal zárható • Feliratozható • Tartozék: kulcs és vállpánt 

• Méret: 166 x 75 x 182 mm

305-7161: Nagy kapacitású fi ókos CD/DVD tároló • Címketartó és elválasztólapok a csomagban. • A fi ók 3 rekeszből áll 

•  Kapacitása: 165 db CD tasakban/60 db CD keskeny tokban/30 db CD hagyományos tokban • Csúszásgátlóval ellátott felület 

• Címketartó • Tartozék: kulcs • Méret: 377 x 184 x 186 mm

 Leitz Vaultz zárható rendszerező táska/ fi ókos tartó CD/DVD számára

rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2314 ZENITH 44 DVD fém DVD tartó 44 db DVD 25 x 94,5 x 14,5

391-2315 yZENITH 60 CD tartó állvány 60 db CD 18,8 x 94,5 x 14

Alapanyaga fém és fa • jól látható címek • közvetlenül a földre helyezhető • könnyen összeszerelhető

T’nB Zenith CD/DVD tartó

rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2270 TRCD035283 30 db 17,2 x 43 x 17,2

30 DVD tárolására. Eredeti vonalvezetés, közvetlenül a földre állítható.

T’nB Domina DVD tartó
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Számítástechnikai kellékek 09CD/DVD tároló, PDA tartó, kameratáska | CD/DVD storage, PDA storage

rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2275 TRMU 38574 gy150 db CD vagy 72 db DVD 50 x 101 x 14

Moka üvegajtós chocolate faszekrény 156 db CD vagy 72db DVD tárolására alkalmas. Tetszetős kivitel, 

fi atalos forma. Méret:5.0x101.0x19.0 cm 

T’nB Moka CD/DVD tároló

rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2280 Interlude 76 CD + 52 DVD 40,4 x 113 x 21,4

Zárt torony • Elegáns megjelenés • Könnyen szerelhető • Fix polcmagasságú

T’nB Interlude CD/DVD tároló

rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2307 SCENARIO 105DVD 105 db 40 x 99,2 x 20

Könnyen szerelhető • Fix polcmagasság

T’nB Scenario DVD tároló

A
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E

rendelési kód típus belső méret (cm) külső méret (cm)

391-3116 Instant Shot M fényképezőgép toky p g p 6,5 x 10,5 x 4 7,5 x 12 x 4,5

391-3121 y p g pInstant Shot L fényképezőgép tok 8 x 12,5 x 5 9 x 14,7 x 5,5 

391-3111 y p g pTitanium S fényképezőgép tok 6,8 x 11 x 3,3 8 x 12 x 5,5 

Táska digitális fényképezőgépekhez és kamerákhoz. Állítható vállpánt, előzseb a tartozékoknak, eső-

védővel.

T’nB fényképezõgép tok

rendelési kód típus külső méret (cm)

391-3140 Digital Tripper fényképezőgép hátizsákg pp y p g p 22,5 x 28,5 x 15,5

391-3131 Expert Shot XL kamera táska 23 x 15,5 x 15

391-3136 Instant Shot XXL kamera táska 32 x 17 x 17,5

Táska digitális fényképezőgépekhez és kamerákhoz. Állitható vállpánt, előzseb a tartozékoknak.

T’nB fényképezõgép táska

76 CD

105 DVD

52 DVD

72 DVD150 CD
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