Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100
BLP3610 9913199

359:Pris från 1 st exkl. märkning

239:-

Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100
BLP4100 9919999

359:Pris från 1 st exkl. märkning

359:-

Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på sidan
10din
st smartphone
25 st via50Bluetooth
st 100
Anslut dessa hörlurar till
ellerst
AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
Pris/tryckfärg/
väldigt bekvämt.
position
50:36:- 30:- 23:- Otroligt bra695
ljud!kr/tryckfärg
Startkostnad
Pris från 1 st exkl. märkning

Märkningsmetod: Graverad platta x2
10din
st smartphone
25 st via50Bluetooth
st 100
Anslut dessa hörlurar till
ellerst
AUX-ingång och spela din favoritmusik.
3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
Pris Bluetooth
inkl. graverad
väldigt bekvämt.
platta x2 + appl.
100:- 90:- 80:- 70:- Otroligt bra695
ljud!kr
Startkostnad
Pris från 1 st exkl. märkning

Subwoofer Speaker BT BLP3610

Metal BT Headset BLP4100

Högtalare med tilltalande design och väldigt rent och klart ljud tack vare
sin integrerade subwoofer.

Trådlösa hörlurar från tyska varumärket Blaupunkt med otroligt bra ljud
och upp till 20 timmars batteritid. Integrerad mikrofon så dom även kan
användas till telefonsamtal.

- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

359:-

Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100
359:359:Suveränt ljud!
Suveränt ljud!
359:- Hörlurar BLP4100 599:Hörlurar BLP4100
Pris från 1 st exkl. märkning

BLP4930 9920999
BLP3750 9932999
Pris från 1 st exkl. märkning
Pris från 1 st exkl. märkning
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på asken
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på ovansidan
10 st 25 st 50 st 100 st
10 st 25 st 50 st 100 st
AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Pris/tryckfärg/Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth ellerPris/tryckfärg/
position
50:36:- 30:- 23:position
50:36:- 30:- 23:Bluetooth
3.0
för
snabb
streaming
av
även
högupplöst
ljud.
De
mjua öronkuddarna
gör att de sitter
Startkostnad 695 kr/tryckfärg
Startkostnad 695 kr/tryckfärg
Pris från 1 st exkl. märkning
Pris från 1 st exkl. märkning

väldigt bekvämt.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

Anslut dessa hörlurar till din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Bluetooth 3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
väldigt bekvämt.

Wireless In-Earphones BLP4930

BT Speaker with active
subwoofer BLP3750

touch-funktion på lurarna gör att du kan ändra volym eller byta låt utan att
ta upp telefonen. Lurarna har dessutom en mycket bra integrerad mikrofon
för telefonsamtal.

Robust 16 watt bluetooth-högtalare. Har 2 st subwoofers för
bättre bas. Innehåller även mikrofon så att den kan användas
till konferenssamtal.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
10 timmars
speltid. Ljudkvalitén är imponerande och dess
Snygga in-ear-lurar
från Blaupunkt.

- Otroligt bra ljud!
- Med mikrofon så du kan använda dom för telefonsamtal.
- 10 timmars speltid.

2062 9913799
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på
powerbank och/eller multikabel
10 st 25 st 50 st
Pris/tryckfärg/
position
50:36:- 30:Startkostnad 695 kr/tryckfärg

100 st
23:-

249:Pris från 1 st exkl. märkning

Powerpack Mr Bio 5000 mAh 2062
Ett fint set med powerbank och multikabel som dessutom har hållbarhet
i åtanke. Båda produkterna är tillverkade av en blandning bestående
av 20 % vete och 80 % biologiskt nedbrytbar plast. Kommer levererad i
FSC-certifierad förpackning.
Powerbanken är på 5000 mAh och multikabeln innehåller de kontakter
som krävs för dagens elektronik.

1853 9921999
Märkningsmetod: Tryck i upp till 4 färger på akrylplasten
10 st 25 st 50 st 100 st
Pris/tryckfärg/
position
50:36:- 30:- 23:Startkostnad 695 kr/tryckfärg

359:Pris från 1 st exkl. märkning

iLo Speaker 1853
Njut av 10 watts ljud och en rik bas med denna trådlösa
högtalare i akryl. Den lyser upp i olika färger med hjälp av
LED-lampor.

Suveränt ljud!
Hörlurar BLP4100
359:-

359:Pris från 1 st exkl. märkning

95194 9920999
Märkningsmetod: Logotop
10 stdessa
25 st hörlurar
50 st 100 sttill din smartphone via Bluetooth eller AUX-ingång och spela din favoritmusik.
Anslut
Pris inkl.
Bluetooth
3.0 för snabb streaming av även högupplöst ljud. De mjua öronkuddarna gör att de sitter
applicering
50:36:- 30:- 23:Startkostnad 695
kr
Pris från 1 st exkl. märkning
väldigt
bekvämt.

- Otroligt bra ljud!

TopRide
Kabinväska
95194
- Med mikrofon
så du kan använda
dom för telefonsamtal.
- 10 timmars
Trolley i kabinstorlek
medspeltid.
ett helt fodrat huvudfack och elastiska remmar
för att hålla innehållet på plats. Resväskan har fyra hjul. Med utrymme för
doming. Kommer individuellt förpackad i en lyxig presentförpackning.

