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Solcelle batterilader - Vandtæt 13,5V 
/ 5W
Vandtæt og robust 5W solcellelader. 
Holder nemt et bilbatteri opladet op i løbet 
af dagen, selv ved almindelige lysforhold, 
uden stærk solskin. Om aftenen kan 
strømmen så bruges til belysning, pump-
er m.v. Perfekt til strømbackup i bil, båd, 
og campingvogn m.m. (SOL6N)
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Laboratorie strømforsyning - 
0-30VDC +5VDC +12VDC (digital)

Standard laboratorie-strømforsyning 0-30VAC / 
3A - den gode “arbejdshest” som dækker langt 
de flestes behov. To faste udgangsspændinger: 
5Vdc (USB spænding) og 12Vdc (auto-spæn-
ding). (PS613)

Videoovervågningssystem - DVR, 4 
kameraer (ekskl. harddisk)
Prof. overvågnings-installationssæt. 
Perfekt til overvågning af butikker og 
boliger. Sættet indeholder 4 vandtætte 
farvekameraer med automatisk infrarød 
natlys, 4 x 20m strøm/signal kabel samt 
en 4-kanal digital videooptager med IR 
fjernbetjening. Harddisk medfølger ikke. 
Mulighed for fjernovervågnig via iPhone.

Ref. H31110  5995,00
Ref. H19951  1495,00

12/24V biladapter - 2 x USB udtag, 5V / 2100mA
 Dobbelt 5V USB cigarudtag. Med
  de to USB udtag og i alt 

2100mA får du strøm til 
 det meste.

Ref. H33252  149,00

Mobiltelefonladesæt - 230V + 12/24V 
adapter, micro USB kabel
3-i-1 USB ladesæt. Strømforsyning/oplad-
ning via 230V,12V og USB. 
Leveres med Micro USB 
kabel (EU standard for 
nye mobiltelefoner).

Ref. H31003  119,00

12/24V billader til iPad, iPad2 - 
2100mAh, Sort (1m spiral)
12V/24V billader  til Apple iPad, iPad 2. 
Med spirakabel.

Ref. H33009  49,00

Kuffertrem m. kombinationslås - 50mm x 2m 
+ tilbehør
Bagagesikringssæt. Kuffertrem med 3-ciffer 
kombinations-kodelås samt ekstra hængelås.

Ref. H29055  69,00

Analog bagagevægt - 0 til 22 kg m. integreret målebånd 
Check mål og vægt på din kuffert og håndbagage før flyafgang og undgå 
at måtte betale ekstra afgift for overvægt. Med denne smarte og kompakte 
rejsevægt i kufferten kan du sikre at hjemturen også går problemfrit.  
“Memory pointer” - låser pilen på den målte vægt. Integreret måle-
bånd (1 meter). Størrelse: 93 x 120 x 35mm.  Egenvægt: 160g.
(VTBAL24)

Ref. H36145  79,00

Er du FEriEKLAr ?

PowerBank - 5000mAh (2xUSB) 
m. 7 adaptere til bl.a. iPhone
USB Powerbank med integreret 
Lithium batteri. Praktisk ‘lom-
meoplader’ til iPhone, iPad og 
diverse smartphones. Le-
veres med USB ladekabel 
og 8 ladestik til bl.a. 
iPhone samt mange 
andre håndholdte 
enheder.

Spar 100,00

Ref. H37478  395,00

Ref. H10638  495,00

Velleman - Prof. metalde-
tektor, VU meter og lyd
Gå på jagt efter mønter, smykker, guld og sølv 
med denne professionelle metaldetektor. Kom-
fortabel arm støtte. Hovedtelefonudgang: 3,5mm 
JACK. VU meter for metaltype-indikation. Vandtæt 
søgespole (Ø180mm). Justerbar tune og diskrimi-
nation. Justerbar følsomhed. Lydstyrke kontrolknap. 
Indikator for lavt batteriniveau. (CS130)

Ref. H30200  745,00
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Tecxus - NiMH batterilader m. LCD display
Intelligent mikroprocessor styret NiMH væglader med 
LCD statusdisplay. Til opladning af 1 til 4 AA / AAA NiMH/
NiCD batterier. 3 års producentgaranti. Ref. H32738

Laboratorie strømforsyning - 0-30V / 0-3A 
m. sikkerhedsbøsn.
Prof. lab. strømforsyning med 0-3A strømbe-
grænser, LCD displays og sikringsbeskyttelse. 
Lav støj/ripple på kun 1mV RMS. Tre udgange, +, 
-  og jord. 
Ref. H19945 (PS3003)

Notebook strømforsyning - 15 til 24V / 90W (4,5A)
Højeffektiv universal netadapter til notebooks og mini-
noteboks med maks. belastning på 4500mA 
(90W). Leveres med 8 af de hyppigst an-
vendte DC stik, så den passer til de fleste 
notebooks. Er endvidere udstyret med 
et praktisk 5V USB strømudtag til 
opladning af telefoner m.v. 
Ref. H30117

tEcxus ALKALinE

Ref. Spec. Pris

H30078 1,5V alkaline AAA/LR03 4 stk. 19,00

H30079 1,5V akaline AA/LR6 4 stk. 24,00

H30080 1,5V akaline C/LR14 2 stk. 24,00

H30842 1,5V alkaline D/LR20 2 stk. 34,00

H31014 1,5V alkaline N/LR1 1. stk. 15,00

H28320 9V alkaline E-blok 1 stk. 24,00

tEcxus bAttEriLAdEr

bLybAttEriEr
Vedligeholdelsesfrie ventilregulereede blybatterier konstrueret til brug i mange anven-
delsesområder som f.eks. UPS, alarmsystem, legetøj og en hel del andre applikationer.

Ref. Spec. Pris
H10618 6V / 4,5Ah 70 x 47 x 101mm 129,00

H10598 12V / 1,3Ah 97 x 43 x 51mm 149,00

H10602 12V / 2,3Ah 178 x 34 x 60mm 179,00

H10613 12V / 3,2Ah 134 x 67 x 61mm 179,00

H10617 12V / 5Ah 90 x 70 x 101mm 219,00

H10622 12V / 7,2Ah 151x65x95mm 199,00

H25597 12V / 9Ah 151x65x95mm 249,00

H10606 12V / 12Ah 151 x 98 x 95mm 395,00

H24406 12V / 17Ah 181 x 77 x 167mm 495,00

H23881 12V / 25Ah 166 x 175 x 125mm 795,00

H17147 12V / 33Ah 195x130x155mm 999,00

12/24V biladapter - USB udtag, 5V / 
1200mA
Stilren og kompakt 5V USB cigarudtag. Dermed 
kan du nemt strømforsyne/oplade din iPhone, 
iPod, Smartphone og meget andet 5V udstyr mens 
du er på farten. Maks. 1200mA. 
Ref. H29915

12/24V biladapter - USB udtag, 5V / 1200mA + Stiksortiment
Med USB spiralkabel samt adapterstik til de
fleste mobiltelefoner, iPhone, iPod’s, 
PDA’ere, Blackberry og naviga-
tionssystemer. 
Ref. H32735

Kun 149,00

Kun 79,00

Ref. Spec. Pris

H29913 1,5V alkaline AAA/LR03 24 stk. 69,00

H31021 1,5V akaline AA/LR6 24 stk. 79,00

USB 2.0 kabel - A han 
til iPad//iPod/iPhone 
han, Sort (1,2m)
Ref. H37404

USB 2.0 kabel - A 
han til 5 pol mini B 
han, Sort (1,8m)
Ref. H25641

29,00Kun 169,00 39,00

USB 2.0 kabel - A 
han til micro B han, 
Sort (1,8m)
Ref. H29274

34,00

Bilholder til iPhone 4 / 4s - Med sugekopholder + vent.clipnt + clip
Nem og hurtig opsætning og nedtagning via medfølgende sugekopholder eller ventila-
tor clip  holer. Telefonen kan roteres 360° mens den 
sidder i holderen. 
Ref. H37444

Nyhed 199,00

Bluetooth® håndfri mobiltelefonkit
Med dette håndfri bluetooth bil-kit undgår du klip i kørekortet når 
du taler i mobiltelefon. Effektiv noise-canceling funktion reducerer 
baggrundsstøj. Understøtter håndfri, headset-profiler. Det integrerede 
750mAh LiIon batteri giver lang taletid (op til 10 timer) og 
standby-tid (30 dage). Oplades via medfølgene 
USB kabel. Brugervenlig Plug-&-
Play enhed med clip for nem 
opsætning på f.eks. solskærm.
Ref. H31186 (BTSP1)

Kun 395,00

Kun 1345,00

Kun 299,00
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4-i-1 cigarstik forgrener med 5V USB
HQ Power cigarstik forgrener med 

3 x 12V cigarudtag og 1 x 5V
 USB-udtag til forsyning af mobiltelefon, PDA, 

iPod, eller MP afspillere. Belastning:  Cigarud-
tag maks.12A totalt (sikringsbeskyttet 15A). 

USB maks. 1A. 
Ref. H29225 
(PLUGC13)

Parkering sensorsystem - 
Med lydgiver og 4 sensorer 
Sensorsystem til detekter-
ing af forhindringer, når bilen 
sættes i bakgear. Beeper med 
tiltagende frekvens i takt med at 
forhindringen kommer tættere 
på. Sættet indeholder: Kontro-
lenhed med 1m strømkabel. 
4 vandtætte ultralydssensorer 
med 2,5m ledning. Lydgiver 
med 2,5m ledning. Hulsav (Ø21mm). Ref. H30408  (SPBS5)

Bakkamerasystem - 1 kanals, TFT farveskærm + 
kamera. m. IR 
Komplet gør-det-selv bakkamera installationssæt. 
Kompakt og diskret kamera med indbygget IR natlys - 
Nem at motere i eksempelvis bilens plastkofanger. 3.5” 
højopløsnings TFT skærmen viser et tydeligt spejlet 

billede. Sættet leveres komplet med kabler 
og monteringsdele. Ref. H30478  

(CAMSET27)

12/24V notebook biladapter 
- 15 til 19V aut. / 90W +USB, 
EuP
Stabiliseret switchmode DC/DC 
notebook strømforsyning med 
maks. kapacitet på 90W (4,73A). 
Denne intelligente strømforsy-
ning registrerer automatisk hvilket 
DC-stik du påmonterer og indstiller 
derpå udgangsspændingen til det 
korrekte niveau. DC stiksortiment til 
de fleste nyere notebooks medføl-
ger. Ref. H32701 (CARS4700)

12/24V biladapter - Cigar til 
5Vdc/1000mA mini USB (spiral)
Kompakt 5V mini USB biladapter m. 1,5m spi-
ralkabel. Understøtter opladning af mini 
USB udstyr som kræver op til 1000mA 
ladestrøm. Ref. H25504

12/24V biladapter - Cigar til 5V / 
500mA micro USB  (1,5m)
Kompakt 5V micro USB biladapter. Under-
støtter opladning af micro USB udstyr 
som kræver op til 500mA ladestrøm. 
Ref. H36433

Rejseadapter - Schuko (DK) han til multi 
hun (inkl. UK)

Universal rejseadapter for tilslutning af apparater 
med bl.a. US eller UK netstik til stikdåser i DK og 
andre lande. Passer til bl.a. følgende 
landestandarder: Storbritanien, Schweitz, Italien og 
USA. Ref. H30173

Kun 69,00

Kabeltromle med selvoprul - 
3G1.5 x 15m
Næsten uundværlig til værk-
sted og garage. 15 meter 
kabeltromle med selvoprul. 
Monteres nemt på væggen 
vha. det medfølgen- de 
monteringsbeslag som gør 
tromlen drejbar op til 180°. 
3G1.5mm² kabel for op til 10A. In-
dbygget termosikring beshytter 
mod overbelastning. Ref. H28837 
(EARC15)

Spar 100,00

Kun 395,00

Værdiboks til bil
Smart løsning på dine værdiopbe-
varingsproblemer i bilen. Brug den 
til rejsevaluta, pas, din GPS og andet, 
som det vil være ærgeligt at få stjålet 
når du forlader din bil. Cylinderlås med 
2 nøgler. Størrelse: Stålkabel Ø5mm x 
100cm. Boks: 210 x 150 x 69mm. 
Ref. H36533 
(SCS01)

Kun 289,00

Kun 395,00

Kun 1245,00

Kun 139,00
ALt i mobiL LAdEudstyr

bEvægELsEsFØLErE
PIR bevægelsessensor - 230Vac / 1200W, 
360° til indbygn.
Med automatisk dag/nat identifikation. Justerbar 
lysfølsomhed (3-2000 Lux). Justerbar ON-tid (fra 
10 sek. til ca. 7min.). Detektionsvinkel: 360°. Ræk-
kevidde: Maks. 6m. Bevægelsesdetektionshastighed: 
0,6~1,5m / sek. Maks. belastning: 1200W (glødepærer) 
/ 300W (energi-sparepærer). 
Ref. H33525 (PIR41)

PIR bevægelsessensor - 230Vac 
/ 800W, 100° mini til 
indbygn.

Med automatisk dag/nat identifika-
tion. Justerbar lysfølsomhed (3-2000 

Lux). Justerbar ON-tid (fra 5 sek. 
til 8 min.). Detektionsvinkel: 
100°. Rækkevidde: Maks. 8m. 
Bevægelsesdetektionshastighed: 

0,6~1,5m / sek. Maks. belastning: 
800W (glødepærer) el. 150W (energis-
parepærer). Ref. H33526 (PIR415)

PIR bevægelsessensor - 230Vac / 
1200W, slim 180° væg, Hvid
Ny kompakt PIR bevægelsesdetektor med 
relæudgang for aktivering af udendørslys, 
sirene eller lign. Rækkevidde: Maks. 12 meter. 
Detektionsvinkel: 180°. Justerbar lysindstill-
ing: 3 til 2000 Lux. Justerbar tidsindstilling: 
10 sek. til 7 min. Maks. belastning: 1200W. 
Ref. H31732

EL-mAtEriEL

Kun 159,00

Kun 149,00

Nyhed 119,00

Kun 69,00

Kun 69,00

Kun 395,00

biL-ELEKtroniK

Rejseadaptersæt - 4 adaptere, global
Universal netstikadapter-sæt til rejsebrug - Dækker det meste af verden. 4 adapterstik:
Adapter 1: England, Ireland, Cypern, Hong Kong, Kenya, Skotland, Singapore, etc. 
Adapter 2: Kontinental Europa, Denmark, Rusland
Adapter 3: USA, Japan
Adapter 4: Indien, Syd Afrika
Ref. H21069 Kun 69,00
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LED luplampe (5 dioptri) - 6W, 64 hvide LED
Værdifuld hjælp i forbindelse med næsten enhver form 
for præcisionsarbejde. Den kraftige 5-dioptri linse (2,25 
x forstørrelse) er omkranset af 64 lysstærke LEDs med 
god farvegengivelse. En vel-afbalanceret, univer-
salarm sikrer maksimale justeringsmuligheder. 
Ref. H30145 (VTLLAMP1W)

Lup- og ArbEjdsLAmpEr

Velleman - Bord-
luplampe - 22W, 

hvid (5 dioptri)
Med 22W cirkulært lysstofrør. 
Linse: 5 dioptri (2,25 x forstør-
relse). Fås også i en sort 
model: VTLAMP2BN. Størrelse: 
Længde: 105cm. Bredde: 
24cm. Højde: 6cm. 
Ref. H23733 (VTLAMP-
2WN)

Ekstra lysstofrør:
Ref. H21538 Kr. 99,00

Velleman - Gasloddekolbe (40 min. op til 450°C)
Aldrig mere bundet af ledninger og strømadgang! Loddekolbe til alm. 
lightergas med en maks. temperatur på 450°C. Op til 40min. 
driftstid på én påfyldning. 
Ref. H21824 (GASIRON2)

PORTASOL - Super prof. gasloddekolbe (25-125W 580°C)
Prof. gasloddekolbe i portasol kvalitet. Med piezo tænding, justerbar temperaturindstil-
ling helt op til 580°C. Stort udvalg i tilbehørsspidser.
Ref. H21820 (GAS/PRO)

TILBUD
Velleman - HPS140I bærbar LCD-oscilloskop 40MHz inkl. Probe
Dette nye Velleman HPS140 oscilloskop samler rigtig mange funktioner i 

en lille og praktisk enhed. Nu kan du dermed nemt 
tage et kraftfuldt oscilloskop med overalt. 

Besøg evt. det nye HPS140 website for 
mere information og demoer: www.
hps140.com. 
Ref. H36673 (HPS140I)

Lad dig ikke snyde af dette instru-
ments kompakte størrelse!

1495,00

Svanehals inspektionskamera med farveskærm - CMOS, IP67
Velleman inspektionskamera med 2,36” farveskærm. Ideal til overvågning 

af svært tilgengelige områder, F.eks. bag vægge, nedsænkede 
lofter, rørføringer, karrosseri- og maskindele, etc. Ind

 byggede LED lys i kamera-hoved. Justerbar LED lysinten-
 sitet. Video spejlfunktion.  Leveres inkl: 3 udskiftelige top-

stykker: Magnetisk top til opsamling af små metalobjekter, 
Krog til udtræk af eksempelvis ledninger, spejl til at se om-
kring hjørner og ned i mørke fordybninger.  Ref. H33415 
(CAMCOLI3)

Kun 595,00

Kun 169,00 Kun 595,00

Kun 495,00

Velleman - Afisoleringstang
Maks. afisoleringslængde: 25mm
Afisolerer ledninger from 0,2 to 6mm². 
Ref. H36670 (VTSTRIP5)

Kun 99,00

EDU05 - USB undervisningsmod-
ul m. LCD display
Tag dine første skridt ind i PC-USB 
verdenen! Ved hjælp af denne eks-
perimentmodul, lærer du at beherske 
USB-kommunikation med omverdenen. 
Eksempler og vejledning i Microsoft 

Visual Basic, C + + og C # udgaver 
medfølger. Ref. H33085 
(EDU05)

Spar 50,00

NYHED 595,00

Wiha - Elektriker skruetrækkersæt m. 
flad, kryds & hex
Ergonomisk Wiha soft finish multi-
komponent elektrikker skruetrækker med 5 
isolerede krom-vanadium bits. Ref. H36293 
(WH34733)

Spar 50,00

NYHED 445,00

Velleman - Prof. tinsuger m. anti-
statisk spids (190mm)
Professionel antistatisk tinsuger i robust 
sort-anodiseret aluminiumhus. 
Ref. H21854 (VTD3)

Kun 85,00

Mini-boremaskinesæt 
m. 162 dele - 230Vac
Justerbar hastighed: 
10000-32000 rpm. 
Fleksibel forlænger: Ideel 
til påmontering for præcis 
og detaljeret bore/slibear-
bejde, og for arbejde på 
svært tilgængelige steder. 
Ref. H23857 (VTHD05)

Kun 445,00

Kun 1295,00
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Velleman - Prof. loddetin (diameter 1mm)
Velleman loddetin i brugervenlig kvalitet med lavt smeltepunkt. 

Særdeles velegnet til elektronik reparationsopgaver.

Velleman - High-Q elektroniktænger
Professionelle gribe- og bidetænger med ergo-
nomisk greb og kæber i stærkt kulstofstål. 
Flere varianter:

Bøjet spidstang 
Ref. H30513

(VT302)

Lang spidstang
Ref. H30515

(VT304)

Skævbider
Ref. H31155

(VT305)
Velleman - Tinsugetråd
Til afmontering af komponenter. 100% 
ren kobbertrådflet med høj tin-sugeevne. 
Diameter: 2mm. Længde: 1,5m.

Ref. H21816  20,00

Ref. H21844  18,95

Ref. H21832  79,00

Ref. H21836  159,00

Lang fladtang
Ref. H30514

(VT303)

Velleman - Loddekolbesæt m. 
blyfri loddetin
God 230VAC / 25W hobby-loddekolbe 

samt stativ m. svamp, tinsuger 
og 17g blyfri loddetin i dispenser. 
Velegnet til lodning af Velleman Mini-

kits. Ref. H21829 (K/SOLD2N)

Velleman - Loddestation, m. keramisk varmelegme (48W 
150-420°C)
Trinløs temperaturjustering og keramisk loddekolbe på 48W (150-
420°C). Lysdiode viser, når varmelegemet er aktivt. 
Ref. H21885 (VTSSC50N)

LoddEudstyr

Velleman - Digital termo-/hygrometer
Digital termo- og hygrometer med stort LCD 
display. Gemmer min. og maks. temperatur og 
luftfugtighed. Indikator for lavt batteriniveau. 
Indendørs og udendørs temperaturvisning: i 
°C. Kan vægmonteres eller stå frit. Ref. H30619 
(WS8461)

Digital panel termometer
Kompakt digital termometer til panelind-
bygning. Måleområde: -50°C til 70°C. Størrelse: 
47 x 26 x 13mm. Strømforsyning: 1 x 1,5V LR44-
batteri medfølger. Ref. H19854 (PMTEMP1)

Velleman - DCM270 Tangmeter m. høj følsomhed - AC/
DC (600V / 80A)
LCD display med hvid baggrundsbelysning. 18mm 
kæbeåbning. Høj følsomhed: 0,001-80A AC og DC strøm- 
måling. Indbygget, kontaktløs AC pændingsdetektor 100-600V.  
Frekvensmåling: 40Hz-1kHz. Auto-områdeskift, autosluk samt 
data-hold funktion. Beskyttet mod over- belastning. Indikator for lavt 
batteriniveau samt overløb. Indbygget lommelygte. Inkl. batteri og 
bæretaske. Ref. H29210 (DCM270)

Velleman - DVM840 Digital multimeter 
Brugervenligt multimeter med 19 måleområder for et 
bredt spektrum af diverse elektronikopgaver.Godt 
instrument for den professionelle bruger men også 
attraktiv for den kvalitetsbevidste hobbybruger. 
Måler AC/DC spænding op til 600V og AC/DC 
strøm op til 10A. CAT III 600V. Ref. H33451 
(DVM840)

Selv-vulkaniserende isolerbånd - 10m
Gummi-isolerbånd som selv ”smelter” til en 
vandtæt pakning uden brug af hverken lim eller 
opvarmning. Anvendes til isolering, forsegling og 
beskyttelse af f.eks. kabel/stiksamlinger og 
ende-termineringer. 
Ref. H23796 (T10RUB)

König - 4 kanals harddiskoptager m. USB og 12V
Ny kompakt 4 kanals harddiskoptager til videoovervågning. 
Velegnet til 1-4 kamera overvågningsløsninger i boliger 
og butikker. Enheden kan både forsynes med 230Vac 
og 12Vdc og er derfor også perfekt til mobile 
installationer i biler, hyrevogne og lastbiler etc. 
Den udtagelige harddiskskuffe gør det nemt at 
foretage montering og udskiftning af disk. USB 
porten giver nem mulighed for overførsel af 
videoptagelser til din PC. Ref. H29983

Kun 1545,00

17g dispenser:

100g rulle:

250g rulle:

Velleman - Hobby-loddestation 
50W
Manuel temperaturindstilling og
elektronisk temperaturstyring. 
Varmelegme i loddekolbe: 50W.
Temperaturområde: 
175-480°C Lodde-

spids: 1,2mm.
Ref. H21875 (VTSS5)

Kun 239,00

Kun 595,00

Weller TCP-51 50W Magnestat loddestation
Weller’s absolut mest populære loddestation, ‘Magnastat’ 
50W / 230V. Ref. H24933 
(WEL.WTCP51)

Kun 1995,00

Kun 159,00

måLEinstrumEntEr

Kun 895,00

Kun 99,00Kun 79,00

Kun 129,00 Kun 179,00

Kun 149,00
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Kulørt pæresæt - 25W / 230V E27 til XMPL4/20 (4 stk.)
4 x 25W E27 pærer i farverne blå, rød, grøn og gul. Ekstra pærer til udendørs 
lyskæde (XMPL4/20). Ref. H18452 
(LAMPXMPL4/20)

Roterende blink - 15W m. 230Vac stik
Polulær lyseffekt i flere farvevarianter. 1,5 omdr./sek. 
15W pære medfølger. Størrelse: 135 x 110 x 145mm.

HQ Power - Røgmaskine, 500W m. fjernbetje-
ning (metalkabinet)
Tilfører et professionelt touch til dine fester eller 
shows. Ideel til små scener og klubber. Fjern-
betjening med tænd/sluk kontakt medfølger. 
Røgeffekt: ca 60m³ pr. min. Tank: 0,8 ltr. 
Ref. H18773 (VDL500SMM)

proF. Lyd

Knæklys - 50 stk. ass. farver (Selvlysende i 3-6 timer)
Sjov dekoration til nytårsfest, julefrokost, klassefest, koncerter mv. Størrelse: 200 x 
5mm. Pakken indeholder 50 knæklys, 2 ”mønsterhjul” samt 25 sam-
leled. Ref. H18404 (VDLILSM)

PAR36 RGB LED pinspot -  12 x 1W 
LEDs, 5 DMX kanaler
Skift til strømbesparende LED spots med 
rød-blå-grøn farvemiks. Inkl. skyggeklap-
per. Sort, hvid eller krom:

Ref. Spec. Spar Nu kun
H36124 8” (80 Wrms) Spar 100,- 795,00

H36121 10” (150 Wrms) Spar 200,- 1095,00
H19462 12” (200 Wrms) Spar 300,- 1245,00
H36123 15” (250Wrms) Spar 400,- 1695,00

HQ Power - Professionelle 2-vejs ABS 
højtalere
Robuste 2-vejs ABS højttalere, med  indstøbte 
bæregreb, monitorbeslag og højttalergitter i stål. Std. 
35 mm hulbeslag i bund til hurtig opstilling på højt-
talerstativ. Flere størrelser:

Megafon - 10W m. 10 sek. optage-
funktion
Denne megafon har indbygget optage/
afspille funktion for korte beskeder, sirene, 
tænd/sluk knap og lydstyrke kontrolknap. 
Foldbar håndtag Skulderstrop medføl-
ger. 10 sek. optage/afspille funktion. 
Specificeret effekt: 10W maks. Ræk-
kevidde: ca. 100m. Strømforsyning: 4 
x 1,5V D-batterier (se side 3). 
Ref. H30610 (MP10SR)

LED krukkelampe m. solpanel
Solcelle LED krykkelampe til hyggebelysning i haven. Det flakkende lys immiterer et 
sterinlys og skaber en varm atmosfære. Det indbygede genopladelige batteri oplades af 
solcelle i løbet af dagen og leverer timevis af lys efter solnedgang. Krukke: Diffus hvid. 
Lyskilde: 1 gul LED (flakkende). Brændtid på én opladning: 
3-6 timer. Batteri: Genopladeligt NiMH type 2/3 AA (1,2V 
/ 600mAh). Med tænd/sluk kontakt. Størrelse: Ø90 × 
115mm. Ref. H36353  (CSOL08)

Spar 20,00

Kun 59,00

Spar 10,00

Nu kun 69,00

545,00

Den klassiske udendørs tivoli-/partylyskæde med 20 kulørte pærer. 
Skaber den helt rigtige stemning til fester og events. Både til inden-
dørs- og udendørs brug. 20 stk. kulørte 25W E27 pærer på 11,5m 
kraftigt sort gummikabel. Ref. H18496 (XMPL4/20)

Kun 99,00

Udendørs lyskæde m. 20 kulørte 25W E27 pærer (11,5m)

Kun 645,00

Kun 249,00
Abs hØjttALErE

12W LEd

Ref. Spec. Pris
H33200 Gul 189,00

H33226 Rød 189,00

H30556 Blå 189,00

proF. Lys

Spejlkuglesæt (m. motor, PAR36 
pinspot og farvehjul)

Et populært og komplet diskosæt, som 
giver farvede reflekser i hele rummet. Til 
diskoteker, ungdomsklubber, fester og 
til værelset derhjemme.. Ref. H18805 

(VDLPROM1)

Kun 445,00

HQ Power - USB/SD afspiller med MIXER
Prof. 19” 3-unit dobbelt digital USB/SD musikafspiller med DJ funktioner og equaliser. 
Scratch, brake og reverse effekt, samt re-loop funktion. Anti shock hukommelse. 4-8 
og 16% pitch kontrol. USB 2.0 port for USB lagermedie. 2-bånd equaliser med GAIN 
kontrol. AUX indgang for PHONO og LINE enheder.
Ref. H36125  VDSMP31)

Spar 250,00

Kun 2295,00

Ref. Spec. Nu kun
H36428 Sort Spar 150,00 895,00

H36429 Hvid Spar 150,00 895,00

H33154 Krom Spar 150,00 895,00
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Digital stereo hovedtelefon - 3,5mm JACK, 
Hvid/sort
Stilrene hvid hovedtelefon med bløde tætsluttende læ-
derørepuder og fleksibel hovedbøjle. De store 40mm 
højttalerenheder sørger for en superb lyd! Frekvens-
område: 18Hz - 20kHz . Ledningslængde: ±1.9m. Vægt: 
191g. Ref. H33470 (HPD23)

Triax - UFO 120 Digital, 360° aktiv antenne, 5-24V
Den stilrene og effektive DVB-T antenneløsning til camping-
vogn, autocamper, båd, bus og lastbil. Men også perfekt til 
hjemmebrug. Aktiv antenne m. indbygget forstærker. 
Ref. H30475 (UFO 120)

AntEnnEmAtEriEL

Kun 495,00

Triax - Type 02 antenneforstærker
Nem Triax Type 02 distributionsforstærker med separat 
strømforsyning. Perfekt til forstærkning og fordeling af radio- og TV 
signaler til flere apparater. Forstærkeren sørger for en korrekt fordeling af signalerne 
på de 2 udgange.  Ref. H29946  
(Triax02)

Kun 299,00

Triax - IFP 529 12-24V strømforsyning til 
UFO antenne
Spændings-indsløjfningsfilter (12-24V power 
inserter) til Triax UFO 120 antenne. 
Ref. H32096 (IFP529)

Kun 199,00

FLAdsKærmstiLbEhØr

Velleman - Vægbeslag til fladskærm (32-63”)
Ultraslank og  robust fladskærms vægbeslag for skærme op til 63”.
Fremstillet af stål i høj kvalitet og med perfekt pulverlakering. Det indbyggede vatterpas 
hjælper til nem og perfekt ophæng. Skruer og ravplugs medfølger. VESA standard: 
Maks. 800x800. Belastning: Maks. 50 kg. Vægafstand: 14,5mm. Ref. H33564 (WB028)

Kun 249,00

Cabstone - EasyFix Ultraslim flad-
skærms vægophæng (32-54”)
Nyt innovativt beslag for ultra-tynd vægmon-
tering af de nye flade LDC/LED TV. Passer 
til alle etablerede hulcenter afstande op
til VESA 400x400). Monteringskit 
inkl. afstandsstykker i to længder medføl-
ger. De 4 runde sorte vægstykker er bestykket med 
gummi beskyttelsesringe som fikserer og skåner 
din fladskærm. Praktisk bøjlebeslag som kan holde 
fladskærmen ud fra vægen når der skal isættes og 
udtages stik. Belastning: Maks. 50 kg. Vægafstand på 
kun 14,5 mm. Ref. H33334 (52085)

Kun 345,00

Velleman - Vægbeslag til fladskærm (32-47”)
Ultraslank og  robust fladskærms vægbeslag for skærme op til 47”.
Fremstillet af stål i høj kvalitet og med perfekt pulverlakering. Det indbyggede vatterpas 
hjælper til nem og perfekt ophæng. Skruer og ravplugs medfølger. VESA standard: 
Maks. 400x200. Belastning: Maks. 50 kg. Vægafstand: 14,5mm. 
Ref. H33563 
(WB027)

Kun 239,00

LaCrosse Friluftsur - Højdemåler/termometer/barom-
eter/kompas
Multifunktionsur til krævende udendørs brug. Indikator 
for lavt batteriniveau samt mulighed for baggrundsbelyst 
display. Funktioner: Urværk (12 eller 24 timers visning 
samt Kalender til 2099). Alarm (2 alarm indstillinger, samt 
time-ringning). Tidtagningsur (stopur, mellemtider og 
nedtællingsfunktion). Højdemåler: (-702 til +9154 meter). 
Termometer (måleområde: -10 til +60°C). Barometer.  Kom-
pas. Vejrforudsigelse (4 symboler). Vandtæt. Strømforsyn-
ing: 3V Lithium batteri (CR2032) medfølger. 
Ref. H23177 (WTXG82)

Kun 1145,00

König - AM/FM clock radio 
m. snooze
AM/FM clock radio med alarmur, 
sleep timer og snooze funktion. 
Det tydelige 1,2” LED display har justerbar 
lysstyrke. Kan forsynes med backup batteri, så den 
husker tid og indstillinger i tilfælde af strømudfald. 
Dermed er du sikker på også at blive vækket, hvis der 
har været et strømudfald i løbet af natten.
Ref. H32118

König - Soundbar 2.1 højttalersystem 2x20W + 40W subwoofer
Giv dit fladskærms-TV markant forbedret lyd med med denne kraftfulde König Sound-
bar. Det stilrene og slanke kabinet passer ind i ethvert interiør. Det diskrete LED-display 
samt den medfølgende fjernbetjening gør det nemt at betjene enheden. Størrelse: 103 
x 14 x 7cm. Vores test: Med denne enhed får du absolut værdi 
for pengene! Ref. H32176 (HAV-SB250)

Spar 100,00

Nu kun 795,00

rAdio/tv

Kun 159,00

Spar 30,00

Nu kun 199,00

König - Analog retro køkkenvægt
Denne analoge retro køkkenvægt har en kapacitet på 
hele 5 kg. Den aftagelige skål i rustfri stål er nem at 
rengøre. Fås i rød og sort:

Kun 795,00

Armbåndsur m. indbygget spionkamera - 2GB
Til audio og video optagelse. 2GB integreret flash hukom-

melse. Op til 150 min. optagetid (afh. af indstilling). To tryk-
knapper. USB 2.0 plug- and-play enhed. USB kabel (2,5mm 
JACK til USB A han) medfølger. 

Ref. H31106 (CAMCOLVC10)

Ref. Spec. Pris
H32094 Rød 199,00

H32093 Sort 199,00
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Bærbar trådløs videoovervågn-
ingssæt - Baby monitor
Perfekte til baby-overvåg-
ning eller andre fleksible 
overvågningsopgaver. 
Sættet består af trådløst 
farvekamera med IR natsyn 
og mulighed for PIR føling, 
så den kun sender og bruger 
batteri, når der er bevægelse 
i billedet. Modtageren 
har et 2,5” farve TFT 
farvedisplay med høj 
opløsning. Ref. H23627 
(CAMSETW11N)

Trådløst alarmsystem m. udviddelsesmulighed
Aktivérer alarm når trådløs bevægelsessensor detekterer 
bevægelse. Sættet indeholder: Kontrolenhed m. kodebeskyttelse, trådløs PIR sensor, 
samt RF fjernbetjening. 9 zoner med nem opsætning og ’home mode’. Programmerbar 
sikkerhedskode og indgangsforsinkelse. Indbygget 105dB sirene. Mulighed for tilslut-
ning af op til 16 trådløse sensorer. 
Ref. H23798 (HAM1000WS)
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Penkamera - Spionkamera i kuglepen, 2GB optagehukommelse
Kuglepen med integreret farvekamera, mikrofon og optager. 2 GB indbygget flash 
hukommelse samt indbygget USB interface gør det nemt at afspille og overføre billed-
sekvenser til din PC. Enkel ét-knaps betjening sikrer, at du blot med ét tryk kan 
igangsætte optagelse. H31105 (CAMCOLVC9)

GU10 LED spotpære - 230V / 3W 36°, Varm Hvid
Let at udskifte med eksisterende halogenpærer. Stor 
strømbesparelse og meget længere brændetid end 
std. halogenpærer. Strømforbrug: 3 W. Farvetemp.: 

2700 K. Lysintensitet: 75 lumen. Middelbrændtid: 30.000 
timer.

MR16 LED spotpære - 12V / 3W 36°, Varm hvid
Spar strøm ved udskiftning af halogenpærer til LED. Med 

linseglas for udendørs brug. Strømforbrug: 3 W. Farve-
temp.: 2700 K. Lysintensitet: 65 lumen.  Middelbrændtid: 

30.000 timer.

G4 LED stiftpære - 12V / 1,5W SMD 360° Varm Hvid (75 lm)
Strømbesparende G4 LED stiftpære, som nemt erstatter traditionelle 

10 - 20W halogenpærer. Strømforbrug: 1,5 W. Farvetemp.: 3150 K. 
Lysintensitet: 75 lumen. Brændtid: 30.000 timer.

Ref. H32689  129,00
5 års garanti!

Ref. H32690  139,00
5 års garanti!

Ref. H28388  69,00

G4 LED stiftpære - 12V / 2,4W SMD 180° Varm Hvid (140 lm)
Retningsbestemt 180° G4 LED stiftpære m. bagudrettede stiftben. 
Erstatter 20W halogenpærer. Strømforbrug: 2,4W. Farvetemp.: 3150 K. 
Lysintensitet: 140 lumen. Brændtid: 30.000 timer.

Ref. H32617  69,00

SKIfT NU !
Spar op TIL 88% I eL

Spar 300,00

Nu kun 795,00

Kun 99,00

Pandelampe - 2-i-1 lampe, 4 hvide og 
3 røde LEDs
Smart ny pandelampe som kan bruges såvel 
som hvid forlygte eller som rød baglygte... 
Eller som praktisk arbejdslygte. Ref. H31175 
(ZLLHL5)

Spar 50,00

Kun 795,00

Stænktæt (IP61) RGB LED 
strip m. fjernbetjening 
(2m)
2 meter stænktæt 
selvklæbende LED RGB 
strip med farvestyring samt 
trådløs fjernbetjening. Per-
fekte kit til nem og hurtig 
etablering af dekoration-
slys, atmosfærelys, back-
light på dit fladskærms 
TV, lys i glasskabe, og 
mange andre kreative 
steder. Farve: Rød-Grøn-
Blå og farvemiks. Strømforsyning: 12VDC 
(medfølger ikke). LED afstand: 33mm. 
(CHLS17RGB/2)

Ref. H33373  495,00

Stænktæt (IP61) LED strip - 12V Varm HVID 1100mcd (5cm klip)
LED strip med silikone-indstøbte varm hvide SMD LEDs. Samlet længde 5 meter m. 
klippeafstand på 5 cm. Mange varianter med forskellige farver og lysintensiteter. F.eks. 

denne varm hvide LED strip med 
1100 mcd lysintensitet. 
Ref. H30170

Hel rulle (5 meter) 345,005 cm (afklip)10,95

G4 LED stiftpære - 12V / 2,4W SMD 180° Varm Hvid (140 lm)
Retningsbestemt 180° G4 LED stiftpære m. bagudrettede stiftben. 
Erstatter 20W halogenpærer. Strømforbrug: 2,4W. Farvetemp.: 3150 K. 
Lysintensitet: 140 lumen. Brændtid: 30.000 timer.

Ref. H30196  69,00

Ref. H33404  6995,00
Alle priser er inkl. moms og gælder til d. 31/7-2012, så længe lager haves. Der 
tages forbehold for trykfejl og nødvendige ændring i priser og specifikationer.

Videoovervågningssystem - DVR, 4 kameraer incl. 500GB HDD
Komplet prof. gør-det-selv overvågnings-installationssæt. Perfekt til private boliger 

samt mindre butikker. Sættet indeholder harddiskoptager 
m. 500GB harddisk, LAN interface og IR fjernbetjening. 

Desuden medfølger 2 udendørs højopløsnings- 
farvekameraer m. automatisk infrarød LED 

natlys, 2 kompakte indendørs domeka-
meraer, 4 x 20m strøm/signal kabel. 
Installations- og brugervenligt! 
(CCTVPROM6A)

Videoovervågningssystem - DVR + 4 IR kam. + 500GB harddisk
Komplet prof. gør-det-selv overvågnings-installationssæt. Perfekt til såvel boliger, som 
butikker og virksomheder. Sættet indeholder 4 600 TV linjers højopløsnings-farve-
 kameraer m. automatisk in-

frarød LED natlys, 4 x 20m 
strøm/signal kabel samt en 

4-kanal digital videooptager 
med 500GB harddisk, LAN 
interface og IR fjernbetjening. 

(CCTVPROM12)

Ref. H31134  5995,00

Kun 445,00


