
HEADPHONE PREMIUM 1533
Lättviktskonstruktion för högsta komfort. Tillverkad i lätt aluminium och med läder-
band ger dessa hörlurar en känsla av hög kvalité. Det mjuka lädret hjälper till att 
reducera externt ljud så du kan njuta av din musik till fullo.

Specialpris från 1 st: 359 kr/st  

Ordinarie pris: 599 kr/st  

AIR POWERBANK 4000MAH  3164
Slimmad och lättviktad powerbank med 4000mAh i kapacitet, digital LCD-dis-
play som indikerar hur många procents kraft det finns kvar och med en stor 
märkningsyta. En stilren gravyr skapar en lyxig känsla.

Antal: 25 100  500                     
Gravyr 279,00  269,00 259,00                               
Startkostnad 695:- per order

EDGE POWERBANK 10 000MAH 3173
Kraftig powerbank i bra storlek, med 10 000mAh kan man ladda sin telefon upp 
till 4 gånger. Dubbla USB-uttag för att ladda 2 mobiler samtidigt. Bra tryckyta för 
din logo.

Antal: 25 100 500 
1 färg 359,00 338,50 328,00 
+ färg 20,00 9,50 9,00 

Startkostnad 695:- per färg/position/order

THE SQUARE 1553
Elegant metallhögtalare i microformat men med stort ljud! Högtalaren är på 3W 
och blir supersnygg med en gravyr, men de går också att trycka såklart. Smälter 
in fint oavsett miljö. Finns också tillgänglig som 2-pack (artnr 2553) där man 
parkopplar de båda enheterna för stereoljud!

Antal: 25 100  500                     
1 färg 249,00  239,00 229,00                
+ färg 20,00  9,50 9,00                     

Startkostnad 695:- per färg/position/order

SOUNDBLOCK 1546
Kraftfullt utseende och ljud, med denna högtalare på hela 2 x 5W! Snyggt des-
ignat i  stylish retrolook och en trevlig detalj med flärpen. Dessutom en inbyggd 
mikrofon för telefonsamtal. Går även att trycka! 

Specialpris från 1 st: 359 kr/st  

Ordinarie pris: 499 kr/st  

BLAUPUNKT METAL BT HEADSET BLP4100
Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spe-
la din favoritmusik. Bluetooth 3.0-teknik för snabb streaming av även högupplöst 
ljud. Upp till 6 timmar speltid och de laddas snabbt upp igen (2,5 timmar). De 
mjuka öronkuddarna gör att de sitter väldigt bekvämt. 

Pris/st från 1 st: 359 kr/st    
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GEO WIRELESS CHARGER 2260
Kraftfull trådlös powerbank med 5000 mAh batteri, extra USB-port och upplyst 
märkning via vår populära LED-logogravyr vilket gör att ditt varumärke sticker ut på 
ett snyggt sätt. Tillgänglig i svart med 5 valbara färger på LED-lampan.

Antal 100 500 1000                     
LED logo 359,00  349,00 299,00   

GEO BT SPEAKER 1552
Fantastisk design möter fantastiskt ljud och tack vare 5W-högtalaren klarar 
den även att spela högt för sin storlek. Tillgänglig i svart med 5 valbara färger 
på LED-lampan som lyser upp loggan och ett snyggt mönster i produkten.

Antal 100 500 1000                     
LED logo 299,00  289,00 279,00   

XOOPAR POWER PACK 2595
Nytt presentkit som kombinerar användbarhet, design, branding och kraft. Kitet 
innehåller en 2600 mAh powerbank och vår bästsäljande multikabel The Octopus 
med anslutningar för USB C, Micro-USB och Lightning (Apples enheter).

Antal: 100 500 1000 
1 färg 222,00 202,00 181,00 
+ färg 3,00 3,00 2,00 

Startkostnad 495:- per färg/position/order

GILLIE BT SPEAKER 1542
Modern Bluetoothhögtalare med en stor tryckyta anpassad för fullfärgstryck. 
Denna kraftfulla 5W-högtalaren erbjuder utmärkt ljud och är en verkligt minnes-
värd gåva.

Antal: 100 500  1000                     
Fullfärg 249,00  239,00 209,00                
                    

XOOPAR ILO HUB 2593
Xoopar-familjen växer med denna nya laddningshub med omkopplingsbar 
3 i 1-adapter. Märks med en elegant LED-logga. Enkel anslutning av Apple, 
Micro-USB eller USB C-enheter. När du laddar din enhet och när den blir 
fulladdad tänds akrylplattan upp och framhäver din logotyp.

Antal: 100 500 1000                     
LED logo 199,00 189,00 159,00           

GEO FAST WIRELESS CHARGING DOCK 2261
Främja ditt varumärke i stil med denna LED-laddningsdocka. Dess kraftfulla 7.5-
10W snabbladdare är kompatibel med Apples telefoner nyare än iPhone 8 samt 
alla andra Qi-kompatibla telefoner och enheter. 

Antal 100 500 1000                     
LED logo 329,00  299,00 269,00               
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