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K8400 - Vertex 3D printer (byggesæt) 
Vellemans 2. generations byg-selv 3D printerkit. 
Saml den og bliv i stand til at udskrive 3D objekter 
på op til 18×24×19cm i to farver. ved hjælp af PLA, 
ABS og HIPS filament. En ekstremt pålidelig og 
præcis printer, selv når der udskrives ved højere 
hastigheder. K8400 er kompatibel med gratis 
RepRap software og firmware. Leveres inkl. ét 
printhoved (ekstra printhoved fås 
som tilbehør). 

Ekstra extruder printerhoved-kit 
til K8400: Ref. H13641 Kr. 895,00.

Wanhao - Duplicator I3 3D printer 
Her får du en færdigsamlet 3D-printer - Perfekt for 
alle der ønsker at begynde 3D-print uden at skulle 
samle et kit. Printeren er konstrueret i en robust 
stålramme. Blandt de attraktive funktioner i denne 
printer, skal fremhæves en MK10 ekstruder med 
køleventilator, en gcode baseret mikro-controller, 
og en opvarmet Build Plate. I modsætning til de 
fleste andre 3D printere på markedet leveres i3 
som standard med et lukket elektronik stålkabinet 
samt stål filament-holder. Den perfekte 3D printer 
til kvalificerede begyndere, prototype-udviklere 
og ’hobby-makers’. SD-kort 
medfølger. 

Syma X5C Explorers Drone m. 6-akse gyro + HD kamera 
6-akset gyro QUADCOPTER med 2,4GHz 4-kanals fjernbetje-
ning. Lader dig udføre fantastiske manøvrer i luften, som du 
kan filme og optage på SD kort via det indbyggede kamera. 
Stabil, let at kontrollere. Betjen kameraet via fjernstyringskon-
trol og tag billeder eller optag videosekvenser i HD kvalitet. 

Helt nye G95 Deco 
Globepærer fra 
DanLamp 
Når en pære 
ikke længere er 
en pære, men 
en lampe i sig 
selv. Denne nye 
æstetiske Silver/
Gold glødepære skaber 
perfekt hygge- eller deko-
rationsbelysning. Se dem i 
butikkerne!

Globepære G95 Gold - 
230V / 40W, E27 sokkel

H28077 

179,00

Globepære G95 Silver - 
230V / 40W, E27 sokkel

H28078

179,00

Design LED spot - 230V, 
m. varm hvid lys 
Nye udendørs LED lamper til 
område-, facade- og skiltebe-
lysning. Takket være deres 
kompakte design er de 
især ideelle som udendørs 

(IP65) lyskilder omkring boli-
gen, eksempelvis i forbindelse 
med indbrudssikring. Fås i 
10W og 20W version:

Design LED spot - 230V / 
10W, Varm hvid (IP65), Hvid

H43513 

285,00

Design LED spot - 230V / 
10W, Varm Hvid (IP65), Sort

H47457

285,00

Design LED spot - 230V / 
20W, Varm Hvid (IP65), Hvid

H30937

385,00

Design LED spot - 230V / 
20W, Varm Hvid (IP65), Sort

H47464

385,00 H26920
Spar 150,00

3.795,00

Bedst til prisen!

3D PRINTERE

H43211
Spar 500,00

4.895,00

...Mere på side 22

GAVEIDE

H25550
Spar 150,00

695,00

NYHED

NYHED

SPAR 60,-

Med rød og grøn 
navigationslys!

...Meget mere LED lys på side 16-17.

CABSTONE SoundOne - Bluetooth højttaler m. LiION batteri 
SoundOne sigter mod en topplacering inden for kategorien 
Bluetooth højttalere. Den kombinerer høj ydeevne med 
overbevisende lydkvalitet samt et elegant og unikt design. 
Ved hjælp af den nyeste trådløse teknologi, en aktiv sub-
woofer og kraftfulde stereohøjttalere, er den i stand til at 
imponere med en velafbalanceret lyd og dyb bas. Selv ved 
højt lydniveau leverer den en ren og fyldig lyd. NFC parring, 
et kraftigt indbygget batteri og USB opladning gør den nem 
at gå til og bruge. SoundOne er vores nummer et!

H47461
Spar 100,00

995,00

NYHED
13W

Alle priser er inkl. moms og gælder t.o.m. 29. feb. 2016 (eller så længe lager haves).

500 INTERESSANTE TILBUD, NYHEDER OG GAVETIPS

Cykel smartphone holder m. polstring og lynlås 
Passer til alle smartphones som holder sig inden 

for målet 13 x8,5cm. Perfekt til iPhone 6/6S 
samt Samsung Galaxy S5.

H47456
Spar 30,00

139,00

Bluetooth hovedtelefon m. touch - Sort 
Dette headset gør det muligt at foretage opkald eller lytte 
til musik inden for en afstand på op til 10 meter fra din 
smartphone eller anden Bluetooth-enhed. Det er udstyret med  
touchpanel, så du nemt kan skifte nummer eller justere lyd-
styrken. Efter brug kan dette smarte headset foldes sammen, 
så det er nemt at opbevare.

H46748
Spar 50,00

295,00

SE DEMO VIDEO 
I NETBUTIKKEN

Din elektronik- og komponentspecialist
Besøg os på www.vejle-rc.dk eller 
butikken i Ildved ved Vejle. 
Bemærk: Nogle varer er skaffevarer.

Alt dét du lige står og mangler!
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Gigabit Ethernet switch, 5 
porte 10/100/1000Mbps

H32659 

239,00

Gigabit Ethernet switch, 8 
porte 10/100/1000Mbps

H32658

299,00

USB spændingtester m. OLED display 
Denne USB in-line spændings- og strømmeter med 
OLED display er et uundværligt tilbehør til din PC og 
USB ladere. Sæt den blot mellem din 5V USB udgang og 
den USB enhed som skal strømforsynes, og straks får 
du en perfekt udlæsning af spænding og strømforbrug. 

DisplayPort adapter - Mini DP han til HDMI hun 
(0,2m) 
Mini DisplayPort til HDMI adapter. Tillader dig at tilslut-
te din Apple MacBook®, iMac®, Mac Pro® og Xserve® til 
en monitor eller TV med HDMI indgang.

USB - SATA/IDE HDD konverter m. strømforsyning 
USB 2.0 konverter for IDE/SATA harddiske inkl. strøm-
forsyning. Sættet indeholder interfacekabel for nem 
tilslutning af SATA eller IDE harddiske til din PC via USB 
porten. Fungerer med såvel 3,5” og 2,5” harddiske. 

Notebook sikkerhedswire m. kodelås (1,5m) 
Effektiv sikringsmekanisme som 
nemt fastgør din notebook PC til 
eksempelvis dit skrivebord. 

Notebook strømforsyning - 15-19,5V / 70W (3,6A) 
+USB, 6 stik 
Universal notebook strømforsyning med automa-
tisk og manuel spændingsindstilling. Til notebooks 
som kræver en forsyningsspænding på 15/16V eller 
19,5/20V og har et strømforbrug på maks. 70W 
(3,6A). 

H45244 289,00

Trådløs N WiFi rækkevidde extender - 300Mbps 
(2T2R) 
Trådløs Repeater fra LogiLink. Nem at 
tilslutte direkte til stikkontakten. 
Hurtig dataoverførselshastighed 
på op til 300 Mbps. To indven-
dige antenner. Trådløse Proto-
koller IEEE 802.11b/g/n. 

M185 trådløs optisk mus m. 
”nano” receiver, Sort/grå 
Denne trådløse LOGITECH 
mus giver dig en komfor-
tabel kontrol over din PC eller 
notebook. Placér den hvor end det føles 
bedst, og glem alt om at skulle navigere rundt på 
skærmen på et fikseret sted på bordet.

Transcend - 1TB StoreJet 2.5” mobile, USB 3.0 hard-
disk 
Én plus én er større end to. Transcend StoreJet 25M3 
bærbar harddisk kombinerer fordelene ved Transcends 
prisvindende stødsikre StoreJet M-serie, og den 
næste genera-
tion af USB3.0 
SuperSpeed 
overførselsha-
stigheder. 

2,5” HDD ekstern harddisk kabinet USB 3.0 / SATA 
Ekstern USB 3.0 harddisk kabinet til din brugte 2,5” 
SATA disk. Tag harddisken ud af din notebook før du 
skrotter den og sæt den i dette kabinet. Det er billig mo-
bil storage! Understøtter høj dataoverførselshastighed 
på hele 5 Gbit/sek. Strømforsynet 
via USB kabel.

SD kort - SDHC 2.0 Class 10 
Class10 UHS-I 45MB/s Read Flash Card. SDHC flash 
hukommelseskort er den nyeste version af SD 2.0 kort. 
Kortet er designet med henblik på kompakt lagring af 
store datamængder for enheder som digitale kameraer, 
mobiltelefoner, MP3 afspillere, PDA’ere og 
notebooks etc. som understøtter SD 
2.0 standarden for kort op til 32GB. 

KNIBER DET MED HUKOMMELSEN?

SD kort - 8GB SDHC 2.0 
Class 10

H23690 

79,00

SD kort - 16GB SDHC 2.0 
Class 10

H40386

109,00

SD kort - 32GB SDHC 2.0 
Class 10

H32042

189,00

USB 3.0 til DVI/VGA grafikkonverter 
Forbind en ekstra skærm med DVI indgang til din PC 
via denne USB 3.0 adapter. En perfekt 
løsning, hvis du har behov for at 
redigere i flere dokumenter 
på én gang. 

Micro SD kort - 8GB SDHC 
m. SD adapter, Class 10

H14579 

79,00

Micro SD kort - 16GB SDHC 
m. SD adapter, Class 10

H32100

99,00

Micro SD kort - 32GB SDHC 
m. SD adapter, Class 10

H32110

169,00

Micro SD kort - SDHC m. SD adapter, Class 10 
Micro SDHC kortet er et ultra kompakt højhastigheds-
flash hukommelseskort, designet specielt til MP3 
afspillere, digitalkameraer, mobiltelefoner, PDA’ere og 
Notebooks etc. Når microSD kortet indsættes i den 
medfølgende SD adapter kan kortet bruges som et alm. 
SD kort.

CPU kølepasta - Sølv (3g) 
Denne sølv-kølepasta påføres i små 
mængder på CPU’en før køleren monteres. Den 
specielle metalliserede sammensætning sikrer en 
maksimal varmeafledning fra CPU’en over til kø-
leren. Pastaens silikoneindhold sikrer at den 
ikke tørrer ud, hærder eller smelter. 

H47993 249,00

H28429 99,00

H32158
Spar 100,00

645,00

H25583 139,00

OPTIMÉR DIT NETVÆRK!
Tenda - 300Mbps WLAN router m. 3 ports switch 
Ny WLAN bredbåndsrouter med indbygget 3 port 
switch. Baseret på den nye N standard, som under-
støtter dataoverførselshastighed på op til 300 Mbps. 
Endvidere er den trådløse dækning markant forbedret 
- Mere stabil trådløs forbindelse og rækkevidde på op til 
8 gange IEEE 802.11g/b standarden. Med denne WLAN 
router kan du problemfrit streame film i BlueRay og HD 
format trådløst mellem dine PCére. Routeren overholder 
IEEE802.11n standarden og er bagud kompatibel med 
IEEE802.11b/g (54Mbps) enheder. Nem opsætning og 
konfiguration. 

STOR TRÅDLØS DÆKNING
HØJ HASTIGHED

H32727
Stærk pris

289,00

NYHED

Gigabit Ethernet switche, 10/100/1000Mbps
Tenda Gigabit switche, for tilslutning af flere computere/
enheder til netværk. Understøtter dataoverførsel på 
10/100/1000 Mbps. Overholder IEEE 802.3 /3u og /3ab. 
Understøtter MAC adresse auto-learning, auto-aging 
samt 8K MAC. Strømforsyning medfølger.

H29712 345,00
Bemærk: En DVI/VGA adapter fås som tilbehør (ref. 24975), hvis en VGA monitor 
ønskes tilsluttes.

H32748 199,00

h29275 39,00

H32524 139,00

H28080 169,00
NYHED

H29554 199,00



LK FUGA ramme 50 - 1½ modul, 
50x75mm, HVID

LK FUGA underlag - Baseline 1½ 
modul, Hvid

H29828 34,00

DATATILBEHØR

Sidst vi talte op 
havde vi 1333 forskel-
lige netværkskabler i 
sortiment, og en la-

gerbeholdning på knap 
7000 netværkskabler.

Vidste du? UTP netværkskabel - CAT6, massiv, CCA, 
jordkabel (100m) 
UV bestandigt CAT6 (250MHz) datakabel til 
nedgravning og til udendørs installationer. 
Velegnet til 
10/100/1000 
Mbit/sek. 
netværk.

USB 3.0 gigabit ethernet LAN adapter 
(10/100/1000Mbps) 
USB 3.0 gigabit ethernet netværksadapter. 10 / 100 / 
1000 MBit/s Ethernet. For 
tilslutning af PC/
MAC med 
USB port til
 dit LAN.

USB 3.0 HUB - 4 Porte, inkl. 3,5A strømforsyning 
USB 3.0 HUB fra LogiLink med 4 porte. Driver-fri Plug 
& Play enhed. Strømforsyning: 230V/3.5A medfølger. 
Superspeed USB dataoverførsel 
på op til 5 Gbit/s. 

USB 3.0 Superspeed HUBS m. 3 porte og mere...
To varianter, én med indbygget Gigabit LAN adapter 

og én med 
kortlæser. 
Perfekt til din 
Tablet PC.

USB 3.0 HUB - 3 Porte + 1 
Port til 10/100/1000M Gigabit

H45931 

289,00

USB 3.0 HUB - 3 Porte + 
SDXC kortlæser

H45933

289,00

USB 2.0 Bluetooth v4.0 adapter - Micro (50m) 
LogiLink® USB til Bluetooth micro adapter. Så lille, men 
utrolig stærk. Den indbyggede Bluetooth 4.0 
teknologi giver et datalink på mindre end 5 
millisek. mellem din PC eller notebook og 
andre Bluetooth-enheder 
og holder dem trådløst 
forbundet på afstande op 
til 30 meter. 

PC kabel - USB 2.0 til Seriel RS232 konverter (1,8m) 
Med dette USB til Seriel konverter kabel kan du nemt 
tilslutte dine uundværlige serielle enheder til USB 
porten på din 
PC. 

CAT6 UTP netværkskabel med 2xRJ45 stik, Hvid 
CAT6 kabler understøt-
ter en højere frekvens 
end CAT5e (250Mhz) 
og kan dermed overføre 
op til 10GB/sek. (over 
afstande på op til 55m). 
Da det meste netværks-
udstyr kun understøtter 
transmission af op til 
1GB/sek. er CAT6 kablet 
det fremtidssikrede 
kabel i private instal-
lationer. Fås i længder 
fra 0,25 til 25 meter og i 
10 forskellige farver.

CAT6 UTP netværks-installationskabel 
Uskærmet CAT6 (250MHz) parsnoet netværks-
installationskabel (massive inderledere) til 
Gigabit Ethernet (1000 BaseT). Vælg selv om 
du ønsker kablet i metermål eller i helle 
ruller på 100 eller 305 meter.

UTP netværkskabel - CAT6, 
massiv CCA, HVID (metervare)

H28392 

9,95

UTP netværkskabel - CAT6, 
massiv CCA, GRÅ (100m rulle)

H24507

345,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
massiv CCA, GRÅ (305m rulle)

H37756

745,00

RJ45 modularstik m. trækaflastning - CAT5/6, Grå 
(Toolless) 
RJ45 stik til montering uden brug af 
værktøj, anvendes både til massivt og 
flertrådet kabel. 

Datavægdåse - 2 x Keystone, 50x75 Hvid + 3 dele (til 
FUGA)

Hvid Giga-Lan dataudtag for op til 
2 x keystone fatninger (medfølger 
ikke). 50x75mm FUGA-tilpasset. 2 
stk. hvide rammer og 1 stk. hvid 
blindprop medføl-
ger. 

H28429 99,00

HUBS

H28358 79,00

H32727
Stærk pris

289,00

3

ALT TIL NETVÆRKSINSTALLATION!
UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (0,25m)

H37160 

17,95

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (0,5m)

H37180

19,95

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (1m)

H37201

24,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (1,5m)

H46039

29,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (2m)

H37264

34,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (3m)

H37306

39,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (5m)

H37338

49,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (7,5m)

H37370

59,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (10m)

H37222

69,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (15m)

H37242

99,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (20m)

H37285

109,00

UTP netværkskabel - CAT6, 
2xRJ45, Hvid (25m)

H46031

149,00

NYHED

Du skal bruge kabel med massive (stive) inderledere i forbindelse med LSA terminaler og Keystone fatninger.

Husk...

UDENDØRS
H46565 395,00

RJ45 keystone fatning - CAT6 250MHz uskærmet 
(Toolless)
Passer bl.a. i datavægdåse (se oven-
for). 

Værktøjsfri montage
NEMT!

H38164 49,00

Værktøjsfri montage
NEMT!

UTP netværkskabel - CAT6 trådet CCA, 
HVID (metervare)
Uskærmet parsnoet CAT6 netværkskabel med 
flertrådede (bløde) inderledere. Anvendes når 
du ønsker at fremstikke dine egne patchkabler i 
præcist de længder du skal bruge. 

H24501 9,95

H44077 29,00

H21109 11,95

UTP netværkskabel - 
CAT5E, 2xRJ45, 2x90°, 
Sort (0,5m)

H45996

24,00
UTP netværkskabel - 
CAT5E, 2xRJ45, 2x90°, 
Sort (1m)

H45999

34,00
UTP netværkskabel - 
CAT5E, 2xRJ45, 2x90°, 
Sort (2m)

H46000

44,00
UTP netværkskabel - 
CAT5E, 2xRJ45, 2x90°, 
Sort (3m)

H46001

49,00
UTP netværkskabel - 
CAT5E, 2xRJ45, 2x90°, 
Sort (5m)

H46002

59,00

CAT6 UTP netværkskabel med 2xRJ45 stik, Hvid 
UTP CAT5e patchkabel med 2 x 90° RJ45 stik. Med de retvink-
lede stik er dette kabel perfekt til eksempelvis fladskærms TV, 
når du ønsker at hænge fladskærmen tæt på væggen. Men også 

velegnet i 19” patch 
paneler når pladsen er 
trang.

NYHED

ADAPTERE OG KONVERTERE

USB 3.0 HUB - 9 porte, inkl. strømforsyning
Beskyttet mod overbelastning. Understøtter high-speed 
5GB/sek. dataoverførsel. 

H46602 495,00
H25564 299,00

h29275 39,00

H24931
Spar 20,00

109,00
H40001 249,00

H14857 129,00
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BATTERIER

Batteriholder til 4 x AA m. USB konnektor og 
kontakt 
Smart batteriholder i lukket hus. Forsynet 
med USB udtag, on-off kontakt og 
bælteclip. Perfekt til 4 stk. genopla-
delige NiMH-batterier for 5V output. 
Dermed har du en billig powerbank 
til opladning af din smartphone, eller 
en portabel strømforsyning til dine 
Arduino-projekter. 

Tecxus 3V lithium knapceller i 5 stk. 
økonomipakker 

Tecxus knapceller med høj pålidelighed og meget langsom selvafladning. 
Anvendes i mange lommeregnere, kameraer, fjernbetjeninger, dørklokker og 

ure mm.

XENO 3,6V lithiumbatterier 
Anvendes bl.a. i sensorer til alarmer, gulvvarme-
styring, termostater, termometre, og vægte mm. 

Tecxus - Alkaline batterier i  praktiske øko-
nomipakker 
Økonomipakke med 24 stk. Tecxus alkaline AA/
AAA batterier. Attraktivt kvalitets-prisforhold. 

Genopladelige NiMH batterier - Klar til brug 
”ReadytoUse” type som er forhåndsopladede 
og holder godt på strømmen efter opladning. 
12 måneder efter opladning har de bibeholdt 
en kapacitet på over 80%. Lang holdbarhed 
på ca. 1000 ladecyklusser.

Genopladelige NiMH batterier med ultra-høj 
kapacitet 
Den miljøvenlige batteriløsning med meget lang 
levetid - Kan genoplades op til 1000 
gange. 

Tecxus - Alkaline AAA/LR03 
batteri, 1,5V (24 stk. blister)

H29913 

79,00

Tecxus - Alkaline AA/LR6 
batteri 1,5V (24 stk. blister)

H31021

89,00

Tecxus - CR2032 Lithium 
knapcelle, 3V / 210mAh (5 stk.)

H12435 

49,00

Tecxus - CR2025 Lithium 
knapcelle, 3V / 150mAh (5 stk.)

H45776

49,00

Goobay blybatterier 
Lukket og vedligeholdelsesfrit blybatteri konstrueret til brug indenfor 
mange anvendelsesområder som eksempelvis UPS, alarmsystem, mindre 

solceller-løsninger, telekom og 
en hel del andre applikationer. 
Lang levetid på op til 5 år.

Tecxus - NiMH AAA/HR03 batteri 
800mAh, ReadyToUse™ (2 stk.)

H37567 

39,00

Tecxus - NiMH AAA/HR03 batteri 
800mAh, ReadyToUse™ (4 stk.)

H30011

79,00

Tecxus - NiMH AA/HR6 batteri 
2300mAh, ReadyToUse™ (4 stk.)

H30010

99,00

Tecxus - NiMH E-blok bat. 9V / 
200mAh, ReadyToUse™ (1 stk.)

H31013

69,00

NYHED

Tecxus - NiMH AAA/HR03 
batteri 1100mAh (4 stk.)

H45781

69,00

Tecxus - NiMH AA/HR6 batteri 
2700mAh (4 stk.)

H37564

159,00

Tecxus - NiMH E-blok batteri 
9V/ 280mAh (1 stk.)

H32108

79,00

 H28480

13,95  H31014

16,95  H28320

24,00  H30078

24,00  H30079

29,00  H30080

29,00  H30842

34,00

NYE FRISKE BLYBATTERIER

Blybatteri - 6V / 1,2Ah 97 x 24 
x 52mm

H46526 

89,00

Blybatteri - 6V / 4Ah 70 x 47 
x 101mm

H46528

99,00

Blybatteri - 6V / 3,2Ah 134 x 
35 x 61mm

H46527

129,00

Blybatteri - 12V / 1,3Ah 97 x 
43 x 52mm

H46531

149,00

Blybatteri - 6V / 7Ah 151 x 34 
x 94mm

H46529

179,00

Blybatteri - 12V / 2,3Ah 178 x 
35 x 61mm

H46532

189,00

Blybatteri - 6V / 10Ah 151 x 
50 x 94mm

H46530

199,00

Blybatteri - 12V / 7,2Ah 151 x 
65 x 95mm

H46535

289,00

Blybatteri - 12V / 3,2Ah 134 x 
67 x 61mm

H46533

239,00

Blybatteri - 12V / 9Ah 151 x 
65 x 95mm

H46534

299,00

Blybatteri - 12V / 12Ah 151 x 
98 x 95mm

H46536

445,00

Blybatteri - 12V / 17Ah 181 x 
77 x 167mm

H46537

495,00

H23620 49,00

Har du eller din 
virksomhed behov for 

batterier i større mæng-
der - Så giver vi gerne et 

godt tilbud.

Kontakt os...

ER14505 AA lithiumbatteri 
3,6V / 2400mAh (CR-SL76)

H24506 

69,00

ER14250 1/2AA lithiumbatteri 
3,6V / 1200mAh

H28160

59,00

NiMH batterilader m. LCD display - Til AA/AAA bat.
Væglader med LCD statusdisplay, mikroprocessorsty-
ret ladefunktion med -dV beskyttelse. 
Til opladning af 1-4 AA / AAA NiMH batterier.

H32738
Spar 20,00

149,00

TECXUS LITHIUM
Når kun det bedste er godt nok...
Højeffektive erstatninger for traditionelle alkaline-batterier. 
Levetiden er op til 7 gange så lang som for et tilsvarende 
alkaline-batteri. 
Brug dem i ud-
styr med meget 
stort strømdræn, 
eksempelvis i 
digitalkameraer.

Tecxus - Lithium AAA/FR03 
batteri 1,5V / 1200mAh (2 stk.)

H29200 

49,00

Tecxus - Lithium AA/FR6 batteri 
1,5V / 3000mAh (2 stk.)

H25050

59,00

Tecxus - Rebellight X130 m. 3W Cree Xr-e® LED (140 
lumen)

Prof. LED lommelygte med en høj lysintensitet 
på 120 lumen. Denne Tecxus lommelygte er 

udstyret med den nyeste 3W Cree Xr-e® LED 
chip, har justerbar fokus og lysstrålelængde 
på op til 37 meter. Håndledsstrop og 3 stk. 
Tecxus AAA batterier medfølger.

HIGH-Q
AIRCRAFT ALUMINIUM

H30564
Spar 60,00

199,00

A (LR23)

N (LR1)

E-blok

AAA

AA

C

D



LODDDEUDSTYR

Stabiliseret strømforsyning:
Justerbar udgangsspænding: 3 - 4,5 -6 
-7,5 - 9 - 12Vdc / 1,5A (2A peak).  4mm 

bananbøsninger.

Velleman - Loddestation m. keramisk varmelegeme 
48W 
En god loddestation er ikke til at undvære. Denne model 
har trinløs temperaturjustering og keramisk loddekolbe 
på 48 W. Forberedt for blyfri loddetin. 

Velleman - Hobby-loddestation 48W (160-480°C) 
God hobby-loddestation med manuel trinløs tem-
peraturindstilling. 

Vakuum tinsuger m. 30W varmelegeme 
Tinsuger med 30 W varmelegeme. Nemt værktøj 

til ét-håndsbetjening.

Velleman - Loddekolbesæt m. blyfri loddetin 
God 230VAC / 25W hobby-loddekolbe samt stativ 
m. svamp, tinsuger og blyfri 
loddetin i dispenser.  

NYHED

LODDESTATIONER

Velleman - LAB1 loddestation, multimeter, strømfors.
Pladsbesparende kombination af loddestation, 3-12V / 1,5A strømforsyning og 
multimeter. Smart og kompakt laboratoriestation til hobby, 
Undervisning og firmaer med moderat 
elektronikbehov. Indeholder 
multimeter, strømforsyning 
og loddestation. De tre 
enheder er galvanisk adskilt 
så evt. skade på én ikke 
påfører skade på de øvrige.

Digital multimeter:
3 1/2 ciffer baggrundsbelyst LCD dis-
play. DC spænding: 200mV til 600V i 5 

trin. Modstandstest: 200ohm til 2Mohm. 
Diode, transistor og gennemgangstest. 

Data-hold funktion og brummer.

Loddestation:
Forbredt til blyfri loddetin. 

Lavspændings-loddekolbe: 24V / 
48W keramisk varmelegeme. Tempe-
raturområde: 150-450˚C. Svamp og 

ekstra spids medfølger.

H19664
Spar 150,00

1.295,00

H21829 199,00

Loddetin - 60% Sn - 40% Pb, 
Ø1mm (17g dispenser)

H21844 

24,00

Loddetin - 60% Sn - 40% Pb, 
Ø0,6mm (100g)

H21833

99,00

Loddetin - 60% Sn - 40% Pb, 
2,5% flux, Ø1mm (250g)

H21836

159,00

Loddetin - 60% Sn - 40% Pb, 
2,5% flux, Ø1mm (500g)

H28367

219,00

Loddetin
60% tin, 40% bly. Smeltepunkt: Ca. 185˚C. Se det store 
udvalg i netbutikken.

EVERKI - Urbanite Vertical Messenger Bag (op til 14,1”) 
Passer til notebooks på op til 
35,8cm (14,1”). Perfekt til stude-
rende samt forretningsrej-
sende, som supplement 
til din trolley. Kan bruges 
såvel som håndtaske og 
som skuldertaske, og har 
desuden ”pass-through” 
strop for trolleymontage. 
Friskt design, høj kvalitet 
og mange lækre features. 

H12100

595,00

H23737

129,00

Velleman - Prof. Tinsuger, Alu. (194mm) 
Professionel Velleman tinsuger i helstøbt 

aluminiumshus og ABS plast.

H44102 59,00

Tinsugetråd - 2mm x 1,5m 
Kobber-tinsugetråd for udlodning af elektronik-
komponenter.

H21816 29,00

Hjælpende hånd - Holder m. 2 næb og lup 
Nyttig når to hænder ikke er nok. Praktisk holder med 
lup som hjælper dig med eksempelvis at lodde kom-
ponenter på printplader, lodde kabler på stik samt 
meget andet. Stor lup (Ø90mm) med 4 dioptri 
linse (2× forstørrelse). Holder størrelse: 135 × 175 
× 120mm. 

H42979 169,00

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 
40 min. driftstid på én påfyldning. 

H21824

199,00

EVERKI - Glide Laptop Backpack (op til 
17,3”)
Leder du efter en Notebook rygsæk lige 
så dynamisk som din livsstil? Så er den 
her! Denne robuste og kompakte rygsæk 
taske passer til labtops på op til 17,3”, 
og er udstyret med lommer og rum til 
meget andet udstyr, eksempelvis iPad/
tablet og tilbehør. EVERKI Glide beskyt-
ter dit udstyr optimalt, og holder længe. 

H28319

495,00

Skruestik til printkort 
Perfekt hjælper til fastgørelse af printplader under 
loddearbejdet. Nemt at tilpasse til forskellige printplade-
størrelser. Understøtter printplader på 
op til 20 x 14 cm. 
Holderen sørger 
for at printpladen 
er 360° roterbar.

H48099 129,00

H21885

745,00

H48105

299,00

SE DEMO VIDEOER 
I NETBUTIKKEN

Er du til ameri-
kansk kvalitet når 
det er bedst så er 
EVERKI sikkert 
interessant for 
dig. Se det store 
udvalg i netbu-
tikken, søg på 
’EVERKI’ for det 
fulde sortiment.

5
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MOBILT TILBEHØR

POWERBANKS

LADERE TIL IPHONE™ OG IPAD™

DIN TILBEHØRSSPECIALIST
- BARE BILLIGERE

In-ear stereo headset m. mikrofon - 3,5mm iPhone 
JACK
”Black Beat” In-ear hovedtelefon med mikrofon og 
håndfri funktion til mobiltelefoni. Med 3,5mm stereo 
JACK stik til bl.a. iPhone. Elegant design samt høj 
materiale- og fremstillingskvalitet. Kvalitetshøjttaler-
elementer som leverer en kraftfuld lyd. Den indbyg-
gede mikrofon opfanger effektivt din stemme. Perfekt 
til mange timers musik og samtale.

H14453 129,00

H44470

445,00

Mobile PowerBank - 2200mAh, Hvid 
Specielt designet til mobiltelefoner og tablet 
med højt strømforbrug. På grund af sit kompakte 
design ideel til rejsebrug. 

H25013

99,00

Bluetooth in-ear headset med mikrofon, sort 
Tilslut dette stilfulde Bluetooth hovedsæt 
trådløst til din Smartphone og nyd kabel-fri 
telefoni og musik. Med den integrerede mikrofon kan 
du afvikle dine opkald i høj lydkvalitet. Du kan bruge 
Bluetooth enheden sammen med det medføl-
gende headset eller med dit eget headset. 
Med dette produkt kan du nyde en høj grad af 
lytteglæde, mens telefonen forbliver i lommen. 

Bløde ’GEL’ covers til iPhone 6 (4,7”) 
Soft touch termo plastisk (TPU) silikone 
beskyttelses-cover til iphone 6 (4,7”).
Beskytter effektivt mod stød og snavs.

12/24V billader til iPad/iPhone/iPod 2,1A 
Hvid (1,2m) 
High-Q 12/24V billader til iPad, iPhone 3/4 og 
iPod. Ledningslængde: 1,2 m. Apple Certifice-
ret.

12/24V biladapter - 2 x USB udtag 
Velegnet til opladning af enhver USB enhed, f.eks. 
MP3-afspillere, Blackberry, iPhone og iPod. 

Det kompakte design gør at adapteren næsten 
forsvinder ind i instrumentbrættet og optager 
derved ikke yderligere plads i kabinen. 

Internt batteri til IPhone 4 - 
1420mAh LiION

H12708 

99,00

Internt batteri til IPhone 4S - 
1430mAh LiION

H31538

99,00

Internt batteri til IPhone 5 - 
1440mAh LiION

H12712

99,00

Internt batteri til IPhone 5S - 
3,8V / 1560mAh LiION

H31542

99,00

TPU cover til iPhone 6 (4,7”) - 
Soft Touch, Sort

H36597 

49,00

TPU cover til iPhone 6 (4,7”) - 
Soft Touch, Klar pink

H36819

49,00

TPU cover til iPhone 6 (4,7”) - 
Soft Touch, Klar blå

H37104

49,00

TPU cover til iPhone 6 (4,7”) - 
Soft Touch, Klar grå

H38439

49,00

12/24V biladapter - 2 x USB 
udtag, 5V / 2,1A

H33252 

139,00

12/24V biladapter - 2 x USB 
udtag, 5V / 4A

H46338

179,00

USB 2.0 kabel - A han til 8P Lightning han, Sort/Hvid (1m) 
Dette USB 2,0 kabel er forsynet med det nye 8-pol Apple Lightning stik for tilslutning 
af din iPhone 5/5c/5s/6/6+/6S eller iPad 4/ iPad air / iPad mini til en PC / MAC eller en 
egnet USB-oplader. Kablet muliggør hurtig datasynkronisering med op til 480 Mbit/
sek. og oplader batteriet på samme tid. 

USB 2.0 kabel - A han til 8P 
Lightning han, Sort (1m)

H38730 

139,00

USB 2.0 kabel - A han til 8P 
Lightning han, Hvid (1m)

H38754

139,00

Ladekabeler til din smartphone
Lad din smartphone hurtigt op med 

dette micro USB 2.0 kabel.  

Netadapter - 100-240V til 1 x 5Vdc USB 
hun (1A) 
Kraftige USB ladere. Til alt 5V udstyr 
med strømforbrug på op til 1000mA. Fås 
i sort, hvid og pink.

Netadapter - 230V til 5Vdc / 
1A USB hun, Slim, Hvid

H45224 

99,00

Netadapter - 230V til 5Vdc / 
1A USB hun, Slim, Pink

H45225

99,00

Netadapter - 230V til 5Vdc / 
1A USB hun, Slim, Sort

H45226

99,00

USB PowerBank - 5V / 3,1A 
(11000mAh) m. 5 x USB ud 
USB Powerbank (Energy to Go). Med 
integreret lithium-ION batteri samt 5 
USB udtag for samtidig opladning af 
flere enheder. Også til opladning af 
iPad. 

H36843

59,00

USB 2.0 kabel - A han til Micro 
B han, Sort (30cm)

H45910 

24,00

USB 2.0 kabel - A han til Micro 
B han, Sort (60cm)

H45913

29,00

USB 2.0 kabel - A han til 
Micro B han, Sort (1m)

H45909

29,00

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

H29274

39,00

USB 2.0 kabel - A han til 
Micro B han, Sort (3m)

H45911

44,00

USB 2.0 kabel - A han til 
Micro B han, Sort (5m)

H45912

59,00

Intern batterier til din iPhone 
Nye friske batterimoduler til iPhone. Holder din telefon ikke læn-
gere strøm ret længe, så skift batteriet ud. Se instruktionsvideo 
på YouTube. Nemt at udskifte! Værktøj finder du på side 11.

NYHED

NYHED

H38203

495,00

Netadapter - 100-240V til 2 x 5V USB hun, 
Hvid (4,1A) 
Kraftig USB strømforsyning til opladning 
af op til to 5Vdc enheder via 100-240Vac 
strømkilde. Maksimal udgangsstrøm på 
hele 4,2A sikrer hurtig opladning af selv 
meget strømkrævende enheder (som f.eks. 
iPads). 

H25435

179,00
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Multimedie tilbehør

Cabstone - SoundBlock, 2 x 3W, 360° lyd
Elegant Bluetooth højttaler med 360° akustisk lydspredning og kompakt størrelse 
(130 x 60 x 50mm). Det moderne og stilrene design sørger for, at denne højttaler 
vi gøre en god figur. Men ikke kun visuelt. De indre kvaliteter er også til at få øje 
på. Det specielle audio koncept med 360° akustisk spredning, gør den til centrum 

for alle musik-nyderes opmærk-
somhed, med god lyd fordelt 
i alle retninger. Understøtter 
trådløs musik streaming samt 
telefonopkald via indbygget 
håndfri system og mikrofon. 
SoundBlock rocks! 

H14453 129,00

MP3/MP4 afspillere m. 1,8” display og FM radio
Hvis du også ofte har brug for en MP3 afspiller som 
fylder meget mindre end din store smartphone, så finder 
du løsningen her. En kompakt MP3/MP4 afspiller med 
1,8” LCD display og integreret FM radio. Nem at clipse 
på tøjet når du løber eller cykler. Leveres komplet med 
In-ear hovedtelefon og ladekabel. Understøtter micro SD 
kort på op til 16Gb, medfølger dog ikke.

iREMINDER til iPhone® eller iPad® - Bluetooth 4.0 BLE 
Denne kompakte iReminder til nøglering er den mest effektive løsning til 
forebyggelse af tab eller tyveri af din iPhone® eller iPad®. Denne ”elektro-
niske snor” underretter dig med en akustisk alarm, når din iPhone eller iPad 
forlader din nærhed, eller hvis du forlader din iPhone / iPad. iReminder 
hjælper dig også med at finde din forlagte iPhone inden for en radius på 
9-20 meter (FindMe funktion). Endvidere har den to-vejs 
funktion, så den også kan advare dig via din iPhone, 
såfremt du taber dine nøgler (når iReminder sidder 
i dit nøglebundt). 

Full HD sport- og actionkamera - 
1080P m. fjernbetjening 
Actionkamera med fuld HD optagefunktion, 
2,2” TFT skærm, vandtæt kamerahus, trådløs 
fjernbetjening samt diverse monterings-
beslag til alle former for fastgørelse. 

Læder look smart cover til iPAD Mini - Sort 
Beskytter mod ridser og stød. Smart tænd/sluk 
funktion takket være magnetisk låg. Praktisk 
støtte som lader dig placere iPad’en i forskellige 
positioner. 

H25013

99,00

MP3/MP4 afspiller m. 1,8” 
display og FM radio - Pink

H24838 

269,00

MP3/MP4 afspiller m. 1,8” 
display og FM radio - Sort

H43204

269,00

MP3/MP4 afspiller m. 1,8” 
display og FM radio - Alu.

H43206

269,00

H36843

59,00

Headset til iPhone og PC - Sammenfoldelig m. mik., 
Sort 
Foldbar Mobile Music headset for fuld lyd. Kompakt og 
mobil - Velegnet til iPod / iPhone / iPad. Stor lyd i kompakt 
lommeformat! Det optimale headset design hvis man 
tilstræber en løsning som både er kompakt men også kom-
fortabel og med stor lyd. Leveres inkl. rejsetaske og adapter 
med 2 x 3,5mm JACK for PC/MAC. 

Svanehals billader/holder til iPhone 5/5S/5C/6 
Iphone bilholder med integreret lader. Den fleksible 
svanehals sikrer at du altid kan positionere din telefon 
optimalt. Desuden er holderen 180° roterebar så du både 
kan positionere din telefon i lodret og 
vandret position. Udstyret med Apple 8 
pol Lightning ladestik samt et alm. USB 
A hunstik, så du kan oplade flere enheder 
på samme tid. 

Universalholder - Til smartphone, PDA, MP3-afspiller... 
Justerbar universalholder for sikker fiksering af næsten 
enhver PDA, mobiltelefon eller fjernebetjening. Den 

justerbare bredde muliggør tilpasning til enheder 
som måler fra 3,5 til 11 cm i bredden. Leveres inkl. 
svanehals sugekop monteringsbase til bil. Ladekabel 
til din iPhone/smartphone) kan være tilsluttet mens 
telefonen sidder i holderen.

H39897

279,00
NYHED

H17864

89,00

H46570

249,00

NYHED

H43057
Spar 200,00

745,00

Læder look smart cover til 
iPAD Mini - Sort

H43703 

159,00

Læder look smart cover til 
iPAD Mini - Rød

H43704

159,00

Selfie stick m. udløserknap på greb 
Ideel til luft-selfies og videoer; perfekt 
til rejser, video-dagbøger, fester, koncerter 
og meget mere... Når din telefon er forbundet 
til kablet kan du bruge ”shutter” knappen på 
monopod-grebet til at tage selfies. 

H46802

129,00

MOBILHOLDERE

... OG ACTION !

Hvid: H31544
Sort: H30154

Spar 100,00

445,00

360° LYD
SE DEN OG HØR 
DEN I BUTIKKEN

Hvid: H36838

Spar 50,00

179,00
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AUDIOKABLER

RADIO/TV & AV TILBEHØR
HDMI KABLER

Audiokabel - 3,5mm st.JACK 
han > 2 x RCA(Phono) han 
HQ (1,5m

H11132 

29,00
Audiokabel - 3,5mm st.JACK 
han > 2 x RCA(Phono) han 
HQ (3m)

H25027

49,00
Audiokabel - 3,5mm st.JACK 
han > 2 x RCA(Phono) han 
HQ (5m)

H11133

59,00
Audiokabel - 3,5mm st.JACK 
han > 2 x RCA(Phono) han 
HQ (10m)

H11134

79,00

HPX ZIP FIX velcrotapesæt - 20mm, 
1m krog + 1m lykke 
Ref. H30978

HQ audiokabel med stereo jack til 
2 x RCA(Phono) han 

HighSpeed HDMI kabler - Sort 
High Speed HDMI kabel 
med Ethernet. Passer 
til alle applikationer, 
eksempelvis, Fuld HD 3D 
TV, Deep Color, eller 4k 
× 2k opløsninger. High 
Speed HDMI® kabler er 
det rette valg for alle bru-
gere som har fuld HDTV 
(1080p) og datakilde som 
eksempelvis en Blu-Ray 
eller 3D afspiller. 

DisplayPort / HDMI kabler - Mini DP han til HDMI han  
Tillader dig at tilslutte din Apple Notebook til en monitor eller 
TV med HDMI indgang. Passer til MacBook®, iMac®, 
Mac Pro® og Xserve® maskiner. 

HighSpeed HDMI kabel - Hvid 

Audiokabel - 2 x 3,5mm 
stereo JACK han, Sort (1,5m)

H22377 

29,00

Audiokabel - 2 x 3,5mm 
stereo JACK han, Sort (2,5m)

H11130

39,00

Audiokabel - 2 x 3,5mm 
stereo JACK han, Sort (5m)

H23335

44,00

Audiokabel - 2 x 3,5mm 
stereo JACK han, Sort (10m)

H28226

59,00

HDMI switch, automatisk 
Tilslut HDMI enheder til ét LCD/Plasma TV. Denne 
switch er i stand til at skifte automatisk mellem de to 
HD signaler, hvor det seneste signal får prioritet. Alter-
nativt kan der skiftes kanal med den 
medfølgende trådløse 
fjernbetjening. 

HDMI switch, automatisk - 
2 indgange til 1 udgang

H32858 

345,00

HDMI switch, automatisk - 
3 indgange til 1 udgang

H24653

395,00

HDMI switch, automatisk - 
5 indgange til 1 udgang

H30384

495,00

H30978 99,00

Velcro kabelstrips - 
12,5cm sort, 10 stk. 

H28646 59,00

Kabelsokker med velcro-åbningsfunktion
Fleksibel i bredden (20 til 40 mm), men med fast 
længde på 1,8 meter. Fås i farverne hvid, grå og sort.

Velcro kabelstrips - 10 stk. i ass. farver 
Praktiske velcro kabelstrips som gør det nemt at 
organisere og om-organisere dine kabler. 10 stk. i fem 
forskellige farver.

Kabelsok - Med velcro, Ø20-
40mm, Grå (1,8m)

H31361 

99,00

Kabelsok - Med velcro, Ø20-
40mm, Sort (1,8m)

H32740

99,00

Kabelsok - Med velcro, Ø20-
40mm, Hvid (1,8m)

H32741

99,00

HDMI konverter - HDMI til VGA, inkl. audio, Hvid 
Maks. opløsning: 1920 x 1080P ved 60Hz. Understøtter 
HDPC. Ledningslængde: 25 cm. 

H38100 249,00

HDMI konverter - HDMI til VGA, inkl. audio, Sort 
Denne konverter omformer et HDMI videosignal til et 
VGA videosignal og overfører lyden fra HDMI til 2 x RCA 
(Phono). Perfekt til PC-projektere uden HDMI tilgang. 

HDMI konverter - HDMI til SCART (komposit) 
Signalkonverter fra HDMI til SCART, PAL. Velegnet til 
dig som vil anvende nyere spillekonsoller eller Blu-Ray-
afspillere på ældre TV-apparater. Beskæftiger du dig 
med HD-produktion passer den desuden godt når du vil 
bruge en billigere skærm til overvågning. 

H38109

545,00

HDMI splitter - 1 ind til 2 ud (m. DC forstærker) 
Med denne avancerede splitter kan du afspille en HDMI 
kilde, som en DVD afspiller eller satellit modtager, på 
2 LCD eller plasmaskærme på samme tid. Splitteren 
understøtter også HDCP tilpassede enheder. 

H17852 495,00

HQ audiokabel med 2 x 3,5mm 
stereo JACK han stik
Skærmede kabler.

Bluetooth® Design stereo hovedtelefon 
Den trådløse rækkevidde er 10 meter, og 
hovedtelefon har indbygget håndfri 
funktion så du nemt kan besvare dine 
telefonopkald. Det indbyggede batteri 
har en standby-tid på omkring 240 
timer og en driftstid på op til 8 
timer.

H31501 345,00

H32631

445,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (0,5m)

H40060 

39,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (0,75m)

H38693

49,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (1m)

H24655

49,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (1,5m)

H28304

59,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (2m)

H23827

69,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (3m)

H23828

79,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (5m)

H23829

99,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Sort (7,5m)

H46621

129,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (0,5m)

H44970 

39,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (1m)

H14989

49,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (1,5m)

H24932

59,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (2m)

H32806

69,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (3m)

H32565

79,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (5m)

H32805

99,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (10m)

H32564

159,00

HighSpeed HDMI kabel - 2 x 19 
pol HDMI han m.E, Hvid (15m)

H11056

249,00

DisplayPort / HDMI kabel - Mini 
DP han til HDMI han (1m)

H33181 

119,00

DisplayPort / HDMI kabel - Mini 
DP han til HDMI han (2m)

H33179

139,00

STYR PÅ DINE KABLER?

H42668

69,00
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TV BESLAG
RADIO/TV & AV TILBEHØR

H18253 445,00

TV antenneforstærker med COAX udgange 
Signalforstærker til DVB-T (antenne) 
og DVB-C (kabel) TV med forstærk-
ningskontrol. God husstands-
forstærker for modtagelse af 
ultraklare TV-signaler.

H39644

229,00

König - UHF DVB-T antenne, 12 
elementer, LTE, 11dB(A) 

Udendørsantenne til forbedret modtagelse 
af DVB-T & UHF signaler. Med 

LTE filter. 

Digital 360° aktiv UFO campingantenne, 5-12V, 28dB, 
LTE 
Aktiv udendørs radio- og TV antenne for bedre modta-
gelse af digitale (DVB-T) og analoge UHF signaler. Med 
anti-UV og vandtæt kabinet er den perfekt tilpasset til 
campingvogne, autocampere og både.

König - Aktiv udendørs DVB-T 
antenne
Kompakt udendørs DVB-T antenne 
med indbygget forstærker. Specielt 
velegnet til montering på facader, 
hvor man ønsker en diskret anten-
neløsning. Fleksibel monterings-
beslag, 3m coax antennekabel 
samt strømforsyning medfølger. 
Frekvensområde: 174 til 230 MHz / 

470 til 862 MHz. Forstærk-
ning: 22 dB. Størrelse: 
195x100x65mm. 

H28653

269,00

Dobbeltskærmede RG59 
antennekabler med COAX 
han til COAX hun og 
støjfiltre 

Prof. TV antenneforstærker - 2 
udgange, aktiv returvej, 24dB

H24759 

495,00

Prof. TV antenneforstærker - 4 
udgange, returvej, 23dB

H40437

495,00

TV antenneforstærker, 2 
udgange, COAX (25dB)

H32454 

169,00

TV antenneforstærker, 4 
udgange, COAX (20dB)

H26912

189,00

TV/FM/SAT splitter - 2 vejs 
5-2450MHz (til F stik)

H21471 

59,00

TV/FM/SAT splitter - 3 vejs 
5-2450MHz (til F stik)

H21472

79,00

TV/FM/SAT splitter - 4 vejs 
5-2450MHz (til F stik)

H21473

89,00

TV/FM/SAT splitter - 6 vejs 
5-2450MHz (til F stik)

H23659

99,00

TV/FM/SAT splitter - 8 vejs 
5-2450MHz (til F stik)

H28121

109,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (1,5m)

H25037 

34,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (2,5m)

H25038

49,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (3,5m)

H23862

59,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (5m)

H25033

69,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (7,5m)

H25032

79,00

Antennekabel - COAX han til 
COAX hun, RG59 støjfiltre (10m)

H25034

89,00

Udendørs vægbeslag til parabolmontage
Ø50 mm aluminiumsrør. Vinklet væg/
murbeslag. 

Rikomagic - MK706 airmouse + tastatur
Trådløs airmouse m. tastatur. Perfekt til din Rikomagic 
mini PC eller til dit Smart-TV. 

Rikomagic - MK802IV Quad Core mini PC, 8GB, 
Android 4.2
Ny Rikomagic (4.generation) mini-PC med kraftig quad 
core processor og Android 4.2. Tilsluttes direkte til en 
HDMI indgang på dit TV. Tilslut trådløs mus og/eller 
tastatur for nem navigering i Android brugergrænsefla-
den. Imponerende performance i forbindelse med spil 
og krævende apps. Derudover får du den bedste GUI 
som du kan finde på noget TV. 

H41065
Spar 100,00

595,00

Rikomagic - MK902II Quad Core Android 4.4 PC 
2G/8G WIFI 
Rikomagic MK902II Quad Core Android 4.4 TV box. 
Denne nye Android PC fra Rikomagic er så rigeligt kraf-

tig nok til at være mere end blot en medieafspiller. Det 
er en fuldt funktionel Android PC, hvor du uden at 
støde på begrænsninger kan streame film, og spille 
dine favoritspil online. Takket være den indbyggede 
dual band WLAN og den eksterne antenne, er du sik-
ret en god og helt stabil trådløs internet forbindelse. 

H37236 259,00

Antenne/parabol vægbeslag 
- 25cm (Ø50mm)

H24526 

159,00

Antenne/parabol vægbeslag 
- 35cm (Ø50mm)

H44175

209,00

Antenne/parabol vægbeslag 
- 45cm (Ø50mm)

H30936

229,00

EasyFix UltraSlim L - TV Vægbeslag (26-55”) 
Med dette beslag kan du 
få din fladskærm næsten 
helt ind til vægen (19mm 

fra væg).

TV/FM/SAT splitter - 2/3/4/6/8 vejs 
5-2450MHz (til F stik) 

USB 2.0 audio/video grabber - Inkl. software 
Konvertér dine gamle VHS videooptagelser til digital 
format på din PC med denne nye generation af USB 2.0 
A/V konvertere. Enheden er kompatibel med alle AV 
& S-Video enheder som eksempelvis V8, VHS, Hi8 og 
andre båndformater. Med trykknap for 
start/stop eller snapshot.

H25720

269,00

Stort udvalg i TV beslag 
Du finder ganske sikkert 
én som passer perfekt til 
din installationsopgave.

Prof. TV antenneforstærkere med F-stik 
og aktiv returvej 
Forstærkere med F-stik og forstærk-
ningskontrol. Forsynet med returvej, 
som understøtter interaktivt TV og 
kabelmodem (internet). 

H44654 199,00

EasyFlex M - TV vægbeslag, 20° vip 
45° drej, Sort (17-42”)

H36825 

169,00

EasyScope M - TV vægbeslag, 20° 
vip 90° drej, Sort (17-42”)

H36831

279,00

EasyScope Twin M - TV vægbeslag, 
40° vip 180° drej (17-42”)

H36833

345,00

H20943

995,00

BRUG TVÉT SOM COMPUTER
ANDROID 4.2
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VÆRKTØJ

Værktøj - Hus & haveVidste du?
I netbutikken 

finder du el- og hånd-

værktøj mv. i 1000-tal, 

som vi ikke har plads til 

i vore lokale butikker.

Magnetisk velcro-armbånd - Til skruer m.m. 
Få en hånd med og hold styr på dine skruer med 
dette velcro-armbånd med magnetisk holder.

Magnetisk bakke - Ø10cm (1 stk.) 
Til at holde styr på skruer, bolte 
og lign. Stålfrit stål. 
Størrelse: Ø10cm. 

Perel - Varmepistol-sæt m. LCD display, 
2000W + 9 tilbehør 
Prof. varmepistol m. tilbehør i praktisk 
kunststof-kuffert. Varmepistol med LCD display 
for temperaturvisning. Velegnet til optøning, 
tørring, fremskynde tørring af limede forbindel-
ser, formning og støvfri fjernelse af maling samt 
krympning af krympeflex.

PEREL - Borestander, 51cm 
Praktisk PEREL borema-
skinestander til præcisions 
boreopgaver.

Elektrisk terrassevarmer - Med kædeophæng, 1500W 
Praktiske halogen strålevarmer m. kædeophæng. 
Hæng den over havebordet hvor den effektivt vil sprede 
varmen til alle omkring bordet. Luner behageligt på 
de kølige aftener på terrassen eller i forteltet og er 

samtidig en hyggelig dæmpet lyskilde. 

Kabeltromle med selvoprul - 3G1.5 x 15m 
Næsten uundværlig til værksted og garage. 15 
meter kabeltromle med selvoprul. Monteres 
nemt på væggen vha. det medfølgende mon-

teringsbeslag som gør tromlen drejbar op til 
180°. 3G1.5mm² kabel for op til 10A. Indbyg-
get termosikring beskytter mod overbelast-
ning. 

H42720

39,00

KUN I NETBUTIKKEN

Gipspladeløfter m. vippefunktion (1,22 - 3,35m) 
Uundværlig gipspladeløfter, når der skal opsættes lofter. 
Også velegnet til træfiberloftsplader m.v. Den kan varmt 

anbefales! Vores erfaring i øvrigt: Leje af en gipsplade-
løfter hen over flere dage er oftest dyrere end at 

købe denne fra starten! 

H30240
Spar 300,00

1.245,00

H39391

229,00

H44093

595,00

H40193
Spar 100,00

695,00

H38280

34,00

MEGET MERE END DU FORVENTER!

Handy mekanisk tæller (persontæller) 0-9999 
Til optælling af emner, varer, 
personer, besøgende under et 
arrangement, etc. Enkel 
mekanisk trykknap-
betjening. Tæller fra 
0 til 9999. Ma-
nuel reset. Størrelse: 
50×50×50mm.

H30598

119,00

Brændekurv - Sort stål 
Høj brændekurv, som du 
nemt kan støvsuge under. 
Med bæregreb. Størrelse 
Ø35 x H59 cm. 

H46742

149,00

Brændestativ - Justerbar bredde og 
dybde 
Bredde: 150 til 220cm. Dybde: 21 

til 30cm. Højde: 105cm.

H47725

289,00

Skruestik m. bordspænde (75mm gab, 270° rotation) 
Professionel skruestik m 75mm kæbeåbning på justerbar 
kuglehoved. Perfekt til finere præcisionsarbejde. 

H21935

345,00

El-varmeblæser - 2000W, Rustfri stål varmelegeme 
Med blæser for hurtigere luftcirkulation og varmelegeme i rust-
frit stål. Pulverlakeret metalkabinet og bærehåndtag i plast. 
Justerbar termostat med effekt fra 25 til 2.000w. Perfekt 
til garager, værksteder og lignende, hvor lugtfri og tør 
opvarmning ønskes. 

H42685
Spar 100,00

545,00

Antistatisk ESD bordmåtte - 70 x 100cm, m. 
jordledning
Dobbeltsidet PVC-latex materiale. Kan bruges såvel 
som isolerende og som ledende underlag. Nem at 
rengøre og vedlige-
holde. Leveres inkl. 
antistatisk kabel 
m. clips. 

H23332 345,00

3D printer pen - Til 1,75mm filament 
Denne 3D printerpen fremfører alm. 1,75mm 
filament (PLA eller ABS) til varmelegemet. 
Filamentet nedkøler og størkner så snart at 
det kommer ud af den håndholdte printer, så 
du kan forme dine helt egne 3d kreationer i 
hånden. 

H40731
Spar 100,00

645,00
Magnetisk LED advarselslampe - Orange 
Har du prøvet at holde i nødsporet på en motorvej? 
I så fald kender du fornemmelsen og ved, at denne 
magnetiske advarselslampe er værdifuld i tilfælde af 

nødstop, punktering eller havari. Kraf-
tigt roterende orange LED lys sikrer 

maks. synlighed og sikkerhed. 8 
blinkmønstre + SOS nødblink. 

Strømforsyning: 1x 3V 
CR123A lithium batteri, 

medfølger.

H28859

179,00

H28837 595,00
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VÆRKTØJ

VÆRDIFULD HJÆLP I FORBINDELSE MED NÆSTEN ENHVER FORM FOR  
PRÆCISIONSARBEJDE.

1/4” topnøgle & bitset (40 dele) 
Topnøgle- og bitsæt med 40 dele. Ergonomisk skral-
degreb med Quick Release funktion. Prof. kvalitet med 
sokler og bits fremstillet i Krom-Vanadium stål (CR-V). 

Modular krimptang - Til RJ45 netværksstik
God krimptang til den knap så hyppige bruger. 
Noget nær prof. kvalitet men til en 
attraktiv pris.  

LED luplampe (5 dioptri) - 5W, 48 hvide LEDs 
Den kraftige 5-dioptri linse (2,25 × forstørrelse) er omkran-
set af 48 lysstærke LEDs. En vel-afbalanceret, universalarm 
sikrer maksimale justeringsmuligheder. Meget lavt strøm-
forbrug - KUN 5W! Fastgør lampen til bordet med den 
medfølgende bordklemme eller benyt gulvstander 

med hjul (Tilbehør). 

LED luplampe (8 dioptri) - 8W, 80 LEDs, Hvid 
Denne luplampe er en hjælp til alle former for præci-
sionsarbejde i hjemmet såvel som på arbejdspladsen. 
Udstyret med en kraftig 8-dioptri linse. En velafbalance-
ret arm giver maksimale justeringsmuligheder. 80 hvide 
lysdioder leverer kraftig lys, der omkranser glasset. 
Meget lavt strømforbrug - kun 8 W! Enheden 
monteres på et bord med den medfølgende 
klemme. 

LED luplampe - 3+12 dioptri, 5W, 48 
LEDs, Hvid 
Kompakt bord-luplampe med 5W LED lys 
og 3+12 dioptri linse (forstørrelsesgrad: 
1,75x + 4x). 

Lupbrille - Forstørrelse 1,5 til 10 dioptri, med LED lys 
Skub lyset op eller ned - alt efter hvor du ønsker at lyset 
skal ramme. Linsens størrelse: 89 x 29mm. Forsynings-
spænding: 2 x AAA batterier (medfølger ikke) Vægt: 
148 g. 

Spændingstester/polsøger - LED og skruetrækker m. 
flad kærv 
Isoleret elektriker skruetrækker med flad kærv og 
spændingstester/polsøger. Spændinger: 120 til 
250Vac. Størrelse, spids og blad: 3,5 x 52mm. 

LAN netværkstester - Til RJ11, RJ12 og RJ45 
Denne LAN tester er et uundværligt redskab for instal-
latører og tele-/data-teknikkere, som skal foretage 
installation og vedligehold af firmaets netværk eller te-
lefonsystem. Den kompakte enhed kan teste RJ45 
netværks- og RJ11/12 telefonkabler 
samt de fleste typer compu-
terkabler (CAT5/6 og ISDN).

LED LUPLAMPER - FÅ ALLE DETALJERNE MED...

H43994

495,00

H43993

895,00

H39225

159,00

VÆRKTØJ TIL DATA

H21635 99,00

H19804 129,00

Bøjet spidstang 
Ref. H42971

(VT282)

Lang spidstang
Ref. H42973

(VT284)

Rundtang
Ref. H42974

(VT286)

Kort spidstang
Ref. H42972

(VT283)

Velleman - Professionelle elektroniktænger
Professionelle elektroniktænger med kæber i kulstofstål 
og med ergonomisk greb. De kun 3mm smalle kæber 
gør dem velegnede til at komme ind hvor andre tænger 
må give op. Flere varianter:

Skævbider
Ref. H42970

(VT281)

Kun 139,00

Bemærk: Denne luplampe kan også monteres på gulvstander med 
hjul (ref. H30201) til kr. 945,00.

SKRUETRÆKKERE TIL ENHVER OPGAVE
Prof. multi reparationssæt til smartphones - 20 dele 
Velegnet til reparation og vedli-
gehold af mange mobiltelefoner 
som f.eks. iPhone, 
Samsung, HTC, Nokia, 
Sony m.fl. Skruetræk-
kerne er monteret med 
aluminiumshåndtag. 

H42693

24,00
H31799

279,00
Velleman - 9-i-1 CR-V mini-præcisions 
skruetrækkersæt 
Super handy mini-skruetrækker med 
bit-holder i kuglepensformat. De 9 bits 
opbevares inden i bit-holderen. Aluminium 
bit-holder og bits i CR-V 6150 kvalitetsstål.

H42976

89,00
H43471

595,00

H36138

845,00

Velleman - Kabelbidetang, klipper op 
til Ø16mm 
Robust kabelbidetang til afklipning af 
kabler med diameter op til Ø16mm. 
Perfekt til strømkabel, netværkskabel 
og COAX kabel.

Modular krimptang, prof. - Til RJ10, RJ11/
RJ12, RJ45 stik 
Krimptang i prof. kvalitet. Til 
modularstik, RJ10, 
RJ11/
RJ12 og 
RJ45. 
Kan også anvendes til at 
afisolere og klippe. H21628 395,00

H42977

159,00

H28859

179,00
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LYD & LYS

König - USB pladespiller m. højttaler (33 1/3, 45, 78 RPM) 
Konverter dine gamle vinylplader til digital format med denne 
rem-drevne USB pladespiller. Du kan optage dine plader 
direkte over til din PC eller du kan bruge pladespilleren 
som ’Stand-alone’ og overføre til et SD kort (tilbehør) 

eller til USB stick ( tilbehør). Du kan vælge mellem 
33/45/78 RPM og pladespilleren er udstyret med 
autostop. De indbyggede stereo højttalere leverer en 
god lyd og den indbyggede AM/FM radio gør dig i stand 
til at høre dine favorit radiostationer. Pladespilleren er 
derfor et perfekt stykke retro-musikanlæg. 

Udendørs lyskæde m. 20 kulørte LED pærer (11,5m)
Populær lyskæde i ny strømbesparende LED version.  
Leveres komplet med 20 stk. 0,5W kulørte LED pærer. 
Lavt strømforbrug, mere robuste pærer, meget længere 
brændtid end traditionelle 
glødepærer.

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 ”hjul” 

samt 25 samleled. 

LED party lyskæde - 200 kulørte LED 
pærer, 21m 
Ekstra lang dekorationslyskæde til inden-
dørs- og udendørs brug. Perfekt til fester. 

Udendørs lyskæde m. 10 kulørte 40W E27 pærer 
(10m) 
Kraftig udendørs lyskæde fremstillet af robust gum-
mikabel og forsynet med 10 stk. E-27 sokler. 12 kulørte 
40W pærer (violet, blå, rød, orange, gul og grøn) 
medfølger.

Udendørs lyskæde m. 20 varm hvide LED pærer 
(11,5m) 
Til udendørs- og indendørs brug. Lavt strømforbrug. 
Strømforsyning: 230VAC/50Hz. Pærespecifikation: 0,5W 
/ E27 sokkel 20 stk. varm hvid. Samlet lyskilde strømfor-
brug (20 pærer): 10W. lyskædens samlede længde: 11m. 

UV sortlysarmatur - 20W, 60cm lysrør medfølger 
Strømforsyning: 230Vac med tænd/sluk kontakt. Stør-
relse: 670 x 110 x 60mm. Vægt: 1,6kg. 

Røgmaskine - 400W m. fjernbetjening (metalkabinet) 
Denne røgmaskine tilfører et professionelt touch til 
dine fester eller shows. Den er ideel til små scener, 
diskoteker og klubber. Anbefalet røgvæ-
ske: VDLSL1 eller VDLSL5. 
Rensevæske: VD-
LCL. Størrelse: 
230 x 110 x 
100m (ekskl. 
beslag). 

Kulørt LED pæresæt - 230V / 0,5W E27 G45 (6 stk.) 
Passer til alle lyskæder med E27 sokler. Spænding: 
230VAC/50Hz. Ultra lavt strømforbrug på kun 0,5W. 
Svarer til 10W glødepære-effekt. 

Spejlkuglesæt m. motor, PAR36 pinspot og farvehjul 
Er du klar til disko fest? Med denne spejlkugle bliver 
festen god! Strømforsyning: 240VAC, 50Hz. Vægt: 
0,3kg. 

LED ”snekrystal” lyskæde - 30 LEDs, batteriforsynet 
(3m) 
Batteristrømforsynet LED lyskæde til dekorationsformål. 
Beskyttet med 30 varm hvide LEDs. Ultra lavt strømfor-
brug med meget lang brændtid på et sæt batterier. 

Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm BLÅ m. netstik

H14760 

395,00
Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm RØD m. 
netstik

H14767

395,00

Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm UV m. netstik

H14768

395,00
Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm GUL m. 
netstik

H14786

445,00
Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm HVID m. 
netstik

H19204

395,00
Fluorcerende neonrør - 36W, 
134cm x Ø35mm GRØN m. 
netstik

H30932

395,00

Fluorescerende neonrør m. netstik 
Kan ophænges i ledningen, monteres på væg med de 
medfølgende monteringsclips eller stå i stander (med-
følger). Giver et funky og anderledes lys hjemme i stuen, i 
butikken, på messen eller lign.

Minibox højttalersæt - 2 vejs 4” 35Wrms, Hvid (2 stk.) 
Diskrete ”cafe-højttalere” til butikker, restaurationer eller 
der hjemme. Trapezformet kabinet, velegnet til hjørne 
installation. Drejbar monteringsbeslag til væg- eller loft 
montage. Størrelse (HxBxD): 215 x 160 x 155 mm. 

H25615 645,00

H39175

595,00

H18404
Spar 10,00

49,00

H48044

395,00

H31329

895,00

H24455

545,00

H18260

395,00

H32743

1.245,00

H44060

69,00

H31350

545,00

H31355

845,00

H32660 179,00

TIL FEST, DEKORATION OG EVENTS
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FORBRUGERELEKTRONIK

LED cykellygtesæt - Quick mount 
Super kraftig LED cykellygtesæt med LED teknologi. 
Lysdiodernes lave strømforbrug sørger for at der er 
mange brændtimer på batterierne. Nem at påsætte og 
aftage via integreret gummistrop. 

Alu. LCD vægur m. temp., luftfugtighed og forecast 
(Ø35cm) 
Med termometer, hygrometer, 
vejr ikoner (simulation) sol, 
skyer, regn. 

Digital mini-termometer - Hvid (2 stk.) 
2 stk. digitale minitermometre. Lige til at klæbe op på 
væggen. 

König - Foto / video trefod 
High-Q foto- og video-trefod med 
Quick release plade, gearet elevator 
og 90° vertical platform. Leveres 
med transporttaske. 

König - Maxi fotostudie (60×60cm) 
Praktiske foldbar fotostudie med to lamper, fire udskif-
telig baggrundsfarver og ét kamera ministativ, der kan 
justeres i højden. De hvide diffuserende nylonvægge 
og lamper giver et blødt lys som reducerer glans og re-
flektioner. Selv for en mindre øvet fotograf er det med 
dette sæt nemt at tage smukke foto`s, som er korrekt 
belyst. 

Stander med hjul til 
WT3116 
Scoreboard stand til 
WT3116. Størrelse: 108 x 
18,5 x 12 cm. Vægt: 10 kg. 

Scoreboard/sportstimer - Tidstagning, point, op/
nedtælling 
Betjeningsvenlig scoreboard med funktioner til mange 
sportsgrene. Perfekt til klubber og skoler, samt ved 
afholdelse af 
stævner. 

MIDLAND - G7 PRO 
PMR446/LDP radio, duobli-
ster (2 stk.) 
Efter mange års suc-
ces er den herlige 
MIDLAND G7 PMR 
radio værdsat af 
fans af udendørs 
aktiviteter. Nu er den 
kommet i en ny og 
endnu bedre ver-
sion - G7 PRO - som 
kombinerer enkelhed 
og effektivitet og 
garanterer mange års 
gode præstationer. 
Det store LCD display præsenterer alle status ikoner og 
de aktiverede funktioner kan tydeligt ses. 
Takket være det nye kabinet, kan radioen blive strømfor-
synet på hele 3 forskellige måder. 

3D virtual reality brille-viewer KIT til smartphone 
Tag på en virtuel rejse rundt i verden, slås mod zombier, 
få et sug i maven fra rutchebanen og meget andet - 
uden at I behøver flyve, køre eller sejle. Denne 3D-brille 
giver adgang til hele verden fra stuen, og er sjov for 
både børn og voksne! 

König - Softbox lyssæt, trans-
portabel (2 stk.) 

Der følger to energispare-
spiralpærer, to softbox lamper, to 
tripods og en taske med i dette sæt. 
Pærerne udstråler en farvetempera-
tur på 5500 Kelvin (dagslys hvid). 

Op- og nedtællingsur m. timer og alarm 
Stort krono-ur med nem betjening (størrelse: 327 x 
156 x 93mm. Vægt: 1,6 kg ekskl. batterier) Strøm-
forsyning via netadapter (medfølger) eller batterier 
(medfølger ikke) Indbygget betjeningspanel. Stort LED 
display med 10 cm høje cifre. 

Polar - Bluetooth Pulsmåler til 
Android & Symbian telefoner

H42927 

695,00

Polar - Bluetooth Pulsmåler 
til iPhone

H42928

695,00

Polar - Bluetooth Pulsmåler til Android & Symbian 
telefoner 
Polar WearLink® + sender med Bluetooth® trådløs 
teknologi opfanger dit hjertes signaler og overfører disse 
data til en kompatibel trænings APP på din smartphone. 
Det bløde og elastiske brystbælte tilpasser sig problem-
frit din kropsform, så du har fuld bevægelsesfrihed til din 

træning. Nyt-
tig til interval- 
og maks. puls 
træning.

Sports armholdere til smartphones 
Med velcro strop og nøglehol-
der. Vælg den som passer til 
din smartphone.

Prof. trådløs vejrstation m. solcelle og USB interface 
Vindhastighed: mph, m/s, km/h, knob, beaufort. Vind-
retning: på LCD kompas. Tid: Radiostyret ur via WWVB, 
DCF. UV index. Indendørs/udendørs temp. Barometrisk 
tryk. 

FOTOUDSTYR

SPORTSGEAR

H32660 179,00

H29988 2.645,00

Armhylster til Samsung 
Galaxy S2/S3/S4 - HQ, Sort

H40903 

89,00

Armhylster til iPhone 
4/4S/5/5C/5S - HQ, Sort

H39584

89,00

Armhylster til iPhone 6 / 
Galaxy S5 - HQ, Sort

H37524

99,00

H43030 995,00

H24495 895,00

H44036 129,00

H36615
Spar 150,00

1.495,00

H44013 299,00

H24551

995,00

H48083

129,00

H38062

69,00

Pandelampe m. hvid & rød LED lys 
Ny kraftig LED pandelampe med både for- og baglys. 
Frontlygten har 3 indstillinger (fuld styrke, halv styrke, 
blink) og den røde baglygte har to indstillinger (konstant 
lys eller blink). Ideel til outdoor cykling, hiking og jagt 
m.m. 

H43420

199,00

H32195

169,00

H12447

595,00

H11440

1.345,00
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FARVE PROJEKTILKAMERAERVIDEOOVERVÅGNING

Advarselsmærkat - ”Alarm 
system”/”Camera Security” 12 
x 15cm (5 stk.) 
Tydeliggør at din ejendom er 
alarmsikret med disse selvklæbende 
advarselsmærkater. Til at sætte på 
vinduet, døren eller lign.

Attrap projektilkamera m. IR lys 
Til præventiv udendørs sikring. Ind-
bygget lysføler sørger for at IR 
dioder automatisk tændes når 
det bliver mørkt. Strøm-
forsyning: 2 x 1,5V AAA 
batterier (medfølger 
ikke). Størrelse: 150 x 
58 x 50mm.

Attrap domekamera m. IR lys 
12 stk. infrarøde LED dioder. 
Leveres med monteringsudstyr. 
Strømforsyning: 2 x AA bat-
terier (medfølger ikke). Stør-
relse: 70 x 100 x 100mm. 

Farve projektilkamera - 20m IR, 720 TV linjer, Hvid 
(IP66) 
Robust vandtæt overvågningskamera i alu. hus. Velegnet 
både til udendørs- og indendørs brug. Indbygget automa-
tisk IR natlys sørger for at kameraet kan se i mørke. Dette 
overvågningskamera er udstyret med Sony Effio DSP 
(”Enhanced Features and Fine Image Processor”) for ekstra 
høj opløsning og bedre farvegengivelse. 
Markant forbedret billedkvalitet sam-
menlignet med ældre overvågningska-
meraer.

Farve projektilkamera - 50m IR, 1000 TV linjer 
(IP66) 
Udendørs høj-opløsnings overvågningskamera i 
vandtæt hus. Udstyret med automatisk IR natlys (72 
LEDs), så den kan se alt i mørke ud til en afstand på 
ca. 50m. Kameraet er udstyret med Sony EXMOR 
CMOS billedsensor. 

Trådløs IP netværkskamera m. IR natlys - Inkl. software 
Tilsluttes en computers trådløse netværk. Giver adgang 
til live overvågning via enhver internet browser eller 
smartphone med internet forbindelse. Kameraet har ind-
bygget bevægelsesdetektion og kan sende billeder 
via email eller uploade til FTP. 

Attrap projektilkamera m. IR lys 
og solcelle 
Med indbygget solpanel for 
opladning af batterier. 
Materiale: ABS. 
Størrelse: 200 x 
170 x 80mm. NB! 
Brug genopladelige AAA 
batterier. 

Videoovervågningssystem - 4 kanal DVR, 4x IR kamera, 500GB 
Stærk overvågningspakke baseret på en AvTech harddiskoptager og software. 
Medfølgende dele: 1 x digital videooptager (DVR4H3) m. indbygget 500GB SATA 
harddisk. 4 x CCD farvekameraer (CAMCOLBUL29) m. IR natlys. 
4 x 20m kamerakabel. 1 x 19V 
strømforsyning. 1 x DC-DC 
konverter til DVR og 
kameraer. 

IP kamera - 1Mpix, WIFI, smartphone App, SD kort optagefunk. 
Forbind din iPhone®, iPad® eller Android® enhed til dette IP 
kamera. Efter den nemme installering af kameraet kan du 
se og høre ... via kameraet fra hele verden. Kameraet har 
desuden indbygget SD kort optagefunktion.

Videoovervågningssystem - 4 kanal DVR, 4x IR kamera, 500GB 
Prisattraktiv ny videoovervågningspakke fra Velleman. Her får du alt med. 
Harddisk-optager med 500G SATA harddisk, 4 kameraer, 4 x 18m kombi kameraka-
bel (video og strøm), strømforsyning 
og USB mus. Nem at installere 
og nem at tage i brug! Ideel 
bolig overvågningspakke. 

Advarselsmærkat - “Alarm 
system” 12 x 15cm (5 stk.)

H32120 

59,00

Advarselsmærkat - “Kamera 
security” 12 x 15cm (5 stk.)

H32121

99,00

SELVKLÆBENDE DESIGN-VÆGURE
Gør-det-selv væg-ur m. 
selvklæbende stickers - 
ABSTRACT 
 

Gør-det-selv væg-
ur m. selvklæbende 
stickers - CLASSIC 

H48120

139,00

Nye smarte vægure som ikke kun viser klokken men også ser dekorative ud. Nem 
ophængning med selvklæbende stickers. Urværket er helt lydløst! Størrelse: 500 x 
500mm. Batteri: 1 x 1,5V AA batteri, medfølger ikke (se side 4).

H48119

129,00

Gør-det-selv væg-ur 
m. selvklæbende 
stickers - MODERN 

H48121

149,00

NYHED

ANALOGE KAMERAER MED HØJ OPLØSNING

FÅ DETALJERNE MED!

H20044 695,00

H24787 745,00

IP KAMERAER MED WIFI

ATTRAP KAMERAER... SNYD TYVEN VÆK!

H30287 1.195,00

H43060 189,00
H43059 199,00

H43061 299,00

KOMPLETTE VIDEOOVERVÅGNINGSSYSTEMER

TIL BOLIG TIL VIRKSOMHED

H41230
Stærk pris!

4.595,00
H46826

Stærk pris!

3.395,00

MED AVTECH 
HARDDISK OPTAGER

NYHED

H46812 1.695,00
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ALARM OG SIKKERHED

Brandsikker dokumentboks 
Materiale: Overholder UL STD 72 (brandbeskyt-
telse) Kabinet: High-temperature plastik. 
Udvendigt: Modstår temperaturer 
op til 843˚C. Indvendigt: Yder 
dokumentbeskyttelse op til 177˚C. 
Størrelse: 155 x 365 x 280mm. 
Indvendigt: 91 x 295 x 175 mm.  
Ref. H22755

H22755

645,00

PIR alarmsystem m. kamera, SD 
optagefunk. + fjernbetj. 
Dette hjemme alarmsystem har en 
integreret PIR sensor og kamera. PIR 
sensoren registrerer, om en ubuden 
gæst kommer ind i rummet. Den medføl-
gende IR fjernbetjening gør det nemt at 
tilkoble og frakoble alarmsystemet. En 
solcelle giver strøm under standby. Bat-
teriet bruges kun når en alarm udløses 
og videooptagelse startes. 

Trådløst PIR alarmsystem m. fjernbe-
tjening (130db) 
Dette hjemme alarmsystem har en 
integreret PIR-sensor. PIR sensoren 
registrerer, hvis en ubuden gæst kom-
mer ind i lokalet. Den medfølgende IR 
fjernbetjening gør det ment at tilkoble 
og frakoble alarmsystemet. Den indbyg-
gede solcelle giver strøm under standby. 
Batteriet anvendes kun når alarmen 
udløses. 

Vindue/dør adgangsalarm (130db) 
Dette hjemme alarmsystem har en 
vibration- og magnet-sensor. Magnet 
føleren kan installeres på en dør eller 
et vindue. En indbygget solcelle giver 
strøm under standby. Batteriet an-
vendes kun når en alarm 
udløses. 

TV simulator m. LED, lyssensor 
(indbrudsforebyggende) 
Simulerer et TV ved lys. 
Indbygget lyssensor med 
automatisk sensor. LED 
lysfarver: hvid, rød, grøn, blå. 
Ref. H47540

Nøgleskab m. kodelås - Til 
45 nøgler 
Inkl. monteringsmateriale (skruer 
og ravplugs). Mærkater for num-
merering af nøglepositioner. Med 
kodelås. Farve: beige. Størrelse: 
300 x 240 x 80 mm. Vægt. 2,2 kg. 
Ref. H23314

H23314 239,00

H43163

189,00

Dørklokke m. PIR detektor (10m rækkevidde, 2 
ringetoner) 
Den pålidelige anti-interference technologi gør HAM25 
til en effektiv enhed for detektion af person-bevægelse. 
Velegnet til hjem, hoteller, lagerlokaler etc. hvor personan-
komst/tilstedeværelse ønskes signalleret. Høj følsomhed. 
Lavt batteriforbrug. Nem montering og betjening. Til 
indendørsbrug. Ref. H10029

Velleman - Trådløs dørklokke, modtager + 1 
sender 
Ideel til hjemmet, kontoret, workshop eller 
receptionen. Nem at installere uden 
kabler. 16 forskellige ringetoner: West-
minister, ding-dong, telefon. Justerbar 
volume: op til seks forskellige niveauer.  
Ref. H41265

Velleman - Trådløs dørklokke m. 230V netstik på 
modtager
Batteribesparende trådløs dørklokke med lang ræk-
kevidde. Modtager-enheden har indbygget 230Vac 
netdel og sættes derfor 
direkte i stikkontakten. Du 
sparer således trivielle og 
dyre batteriudskiftninger. 

Attrap alarmsirene med 
rød blinkende LED 
Rød alarm med rød blinkende 
lampe. Strømforsyning: 3 x 1.5 
V AA batterier (medfølger ikke). 
Materiale: ABS. Størrelse: 195 
x 276 x 90 mm. Vægt: 500g. 
Ref. H43163

Røgalarm m. trådløs sammenkobling 
Røgalarmen øger sikkerheden i hjemmet. Den er 
udstyret med en indlæringsknap, som gør det muligt 
at sammenkoble et ubegrænset antal røgalarmer af 
modellerne SAS-SA200 og SAS-SA2002. Hvis en af 
enhederne registrerer røg, sender den et signal ud på 
en radiofrekvens og aktiverer der-
med de andre alarmer også. 
Dermed opnås maksimal 
brandsikring af alle rum/
etager! Også udstyret 
med testknap og advar-
sel for lavt batteriniveau. 
Ref. H32302

H32302

179,00

Velleman - Hobby 
metaldetektor 
Denne metaldetektor er 
effektiv, følsom og med 
indbygget filter, 
som frasorterer 
uinteressante 
objekter, f.eks. 
gammelt jern. 
Dedek-
teringen 
foregår med 
en konstant 
hyletone, som 
ændres når 
der findes 
metal. 

Velleman - Prof. metaldetek-
tor m. vandtæt søgehoved 
Prisattraktiv metaldetektor 
med alle de professionelle 
funktioner som eksempel-
vis ’Tone diskrimination’ 
mellem forskellige me-
talarter samt Ground 
Ballance for lokal 
tilpasning til 
mineralsam-
mensætningen 
i den jord man 
søger på. 

Velleman - Prof. metaldetektor 
m. LCD display 
Amatør skattejagt kan være en 
sjov og indbringende hobby. 
Denne metaldetektor er effektiv, 
følsom og med 
indbygget filter, 
som frasorterer 
uinteressante 
objekter. Leveres 
med dansk bru-
gervejledning. 

HOLD TYVEN UDE!

METALDETEKTORER

ALARMEROPBEVARINGDØRKLOKKER

H44098 445,00

H44099 1.145,00

H44097 299,00

H47540 269,00

H10029 345,00

H41265 345,00

H10022 239,00

Velleman - Avanceret metaldetektor 
LCD display 
Ny prof. metaldetektor fra Velleman 
med vandtæt søgehoved, stort LCD dis-
play, mål-identifikation og dybdeudlæs-
ning. Her får du en detektor med 
alle de professionelle funktio-
ner, også variabel følsomhed 
og variabel diskrimination 
(mellem ædle metaller og 
gammelt jern). Detektoren 
har desuden 3-tone audio, 
lydstyrkekontrol samt 
6,35mm JACK 
bøsning for 
tilslutning af 
hovedtelefon. 

H46921
Spar 400,00

1.945,00

Tilbehørspakke til metalde-
tektor (CS modeller) 
Metaldetektor tilbehørssæt 
indeholdende transporttaske 
til din metaldetektor, hoved-
telefon samt to grave/skrabe 
håndredskaber.

H46889
Spar 50,00

345,00

NYHED

H17846 595,00
H30506 1.745,00

H17850
Spar 150,00

1.395,00
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LED STRIPS OG TILBEHØR

LED STRIP-SÆT... NÅR DET SKAL VÆRE NEMT!
Selvklæbende indendørs LED stripsæt - Varmhvid m. strømforsyning 
LED strip m. epoxy silikone coating. Beskyttet med varm hvide high bright LEDs (3 stk. 
for hver 5 cm). Klippemarkering for hver 3. LED (5cm). Medfølgende dele: LED strip, 
strømforsyning (230Vac til 12Vdc). Velegnet til kreativ lyssætning, f.eks. trappelys, skabs-
lys, atmosfærebelysning. Vælg mellem to sæt med hhv. 3 og 5 meter LED strip.

Selvklæbende LED stripsæt (IP61) - RGB LED strip m. trådløs fjernbe-
tjening og strømforsyning 
LED strip med RGB (Rød-Blå-Grøn) LED bestykning. Nem plug-and-play løsning, 
hvor du med den trådløse fjernbetjening kan indstille lyset til netop den farve og 
lysstyrke som du foretrækker. Flot til dekorationslys i skabe, under en reol o. lign. 

LED stripsæt (IP61) - 90 RGB, 
fjernbetj., strømfors. (3m)

H37538 

495,00

LED stripsæt (IP61) - 150 RGB, 
fjernbetj., strømfors. (5m)

H43260

595,00

PIR sensor til LED strips 
Denne PIR-sensor tænder automatisk, når en person 
bevæger sig inden for overvågningsområdet (1,5 meter). 
Kontakten slukker igen 45 sekunder efter at personen 
har forladt området. Perfekt til brug sammen med 
enkelt-farve LED strips. 

Bluetooth RGB LED lysstyring til smartphone m. 
ColorEasy app
Tilslut denne Bluetooth RGB LED lysstyring til din LED 
belysningsinstallation og træd ind i den trådløse. Down-
load ColorEasy app’en på din iPhone eller Android phone 
og du er klar til at lege med lyset. Forsyningsspænding: 
6-24VDC. Maks belastning: 3 x 5A. Trådløs ræk-
kevidde:  15 meter. 

Klippeafstand = 5 cm (hver 3. LED).

Stænktæt LED strip (IP61) - 12V VarmHvid 1400mcd (5cm klip) 
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 300 

high-bright LEDs pr. 5 meter strip (type 3528) - 5 cm klip-
peafstand. Kan lysdæmpes med en egnet enkeltfarve LED 

lysdæmper. 

Stænktæt LED strip (IP61) - 12V, RGB (5cm klip)
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 300 

high-bright LEDs pr. 5 meter strip (type 5050) - 5 cm klippe-
afstand. Rød-Grøn-Blå farvemix muligt med eksempelvis 

VM150 eller VM162 farvelysdæmper. 

Klippeafstand = 5 cm (hver 3. LED).

RGB LED stripsæt m. USB strøm via f.eks. TV (50cm) 
Monteringsvenlig Plug-and-Play LED strip til eksem-
pelvis dit fladskærms TV. Leveres med 5V USV stik og 
integreret RGB lysstyring m. forskellige programmer 
(statisk farve, fade- og blink effekter.

NYHED

Stænktæt LED strip (IP61) - 24V, 600 x Varm 
Hvid (5m) 

Selvklæbende fleksibel LED strip 
med kraftige high bright LEDs og 
epoxy coating. Specielt velegnet 
i indendørs installationer hvor 
der er behov for moderat til høj 
lysintensitet. 

Touch lysdæmper til LED strips
Denne berørings LED lysdæmper er baseret på 
kapacitiv tryk teknik. Rør blot 
let ved knappen med din finger 
for at tænde/slukke eller 
dæmpe. 

Infrarød sensor kontakt til LED strips
Monter den infrarøde sensor på indersiden af et skab. 
Åben døren for at aktivere den 
infrarøde sensor kontakt. 

H42760

199,00

H47484

169,00

H42761

239,00

H42828

645,00
H43254

Spar 50,00

189,00
MAKS. 2A

NYHED

MAKS. 2A

MAKS. 2A

H47479

795,00

NYHED

Alu. profil til LED strip - 45° hjørne dyb, Diffus (2m) 
Alu.profil til 45° skråmontage af LED strips op væg/loft 

eller inventar. 

H28174 209,00

STØRST PÅ LED INSTALLATIONSMATERIEL!

LED stripsæt (IP61) - 180 Varm 
Hvid LED m. strømfors. (3m)

H39904 

345,00

LED stripsæt (IP61) - 300 Varm 
Hvid LED m. strømfors. (5m)

H32732

395,00

Mini RGB styring til LED strips 
Ideel lysstyring til RGB LED strips. Enkel betjeningsknap 
gør dig i stand til at  til at tænde og slukke, dæmpe 
op og ned, vælge farve mellem 20 forprogrammerede 
farveindstillinger. 

H42762 149,00

MAKS. 5A

MAKS. 5A

Mini LED lysdæmper 
Ideel lysstyring til enkelt-farve LED strips. Kontakt til at 
tænde og slukke for, samt dæmpe lyset (9 trin). 

H42763 149,00

H29405

9,95 Afklip pr. 5 cmPr. 5 cm afklip

H33369

19,95



17

LED LYSKILDER

PROFESSIONELLE LED LYSKILDER

DECO LED FILAMENT PÆRER

SKIFT NU !
SPAR OP TIL 88% EL

- MED LED TEKNOLOGI

GU10 LED spotpære - Varm Hvid 
230V LED reflektor pære med 
GU10 sokkel, erstatter standard 
GU10 halogen spotpærer.

LED indbygningsspot - 230V 
/ 5W, GU10 sokkel, Varm 
Hvid 
Lysintensitet: 275 lm. 
Farve: Varm hvid. Antal 
af LED: 1. Lysvinkel: 48°. 
Størrelse: Ø 86 x 65 mm. 
Vægt: 130 g.

LED panel 41W - 595 x 595 x 8mm, alu. ramme, 
Neutral hvid 
LED loftpanel i robust alu. ramme. Nem installation: Til 
system loft (60x60). High brightness LEDs: 192 stk. 
SMD 3014. LED strømforsyning: HQ konstantstrøms 
LED driver medfølger. 

G9 LED stiftpære - 230V / 1,2W SMD, 
Varm Hvid (=12W) 
G9 LED stiftpære med varm hvide 
SMD LED chips. Spar op til 88% af 
elforbruget med LED sparepærer.

G4 LED stiftpærer - Varm Hvid 
Middelbrændtid på 30.000 timer 
- 15x længere end en traditionel ha-
logenstiftpære. Flere varianter.

G4 LED stiftpære - 12V / 2W 
SMD 140° Varm Hvid (170 lm)

H17888 

59,00

G4 LED stiftpære - 12V / 1,3W 
300° Varm Hvid (89 Lm)

H44925

59,00

G4 LED stiftpære - 12V / 1,3W 
360° Varm Hvid (89 Lm)

H44926

59,00

GU10 LED spotpære - 230V / 4W 
40° Varm hvid (230 lm = 25W)

H19153 

79,00

GU10 LED spotpære - 230V / 4,7W 
40° Varm Hvid (300 lm = 30W)

H44931

89,00
Selvklæbende LED lamper - 3 stk. 
3 stk. selvklæbende LED lamper til kabinetter og skabe. 

LED indbygningsspot, Hvid - 12V / 
5W m. netadapter (2950K)

H43230 

219,00

LED indbygningsspot, Hvid - 12V / 
10W m. netadapter (2950K)

H43231

299,00

LED indbygningsspot, Hvid - 12V / 
12W m. netadapter (2950K)

H43232

345,00

LED indbygningsspot, Hvid - 12V / 
16W m. netadapter (2950K)

H43233

395,00

LED lysrør T8/G13 HQ 120cm 
18W (4000K) frostet cover

H37846 

345,00

LED lysrør T8/G13 HQ 150cm 
24W (4000K) frostet cover

H37842

395,00

High-Q LED lysrør G13 sokkel - Neutral Hvid 
(4000K) og frosted cover 
Professionelle LED lysrør i aluminium hus som yder ef-
fektiv køling. Ultra lavt strømforbrug og meget lang mid-
delbrændtid (80.000 timer). Til direkte erstatning for et 
traditionelt T8 lysstofrær m. G13 sokkel. Den eksisterende 
glimtænder skal fjernes ved montering af disse lysrør.

MR11 LED spotpære - 12V / 2,5W 30° 
Varm Hvid (170 lm) 
LED reflektor pære på 2,5W 
med GU4 sokkel. Erstatter en 
standard 25W MR11 halogen 
spotpære. 

MR16 LED spotpærer - Varm Hvid
12V LED reflektor pærer med 
GU5.3 sokkel. Erstatter standard 
MR16 halogen spotpærer.

MR16 LED spotpære - 12V / 
4W 38° Varm Hvid (230 Lm)

H45211 

89,00

MR16 LED spotpære - 12V / 
5W 38° Varm Hvid (300 Lm)

H45212

139,00

80.000 BRÆNDTIMER

PL LED pære - 230V / 9W G24d-1 sokkel, Varm Hvid 
Energieffektiv erstatning for KOMPAKTRØR med G24d 
sokkel. Lavt strømforbrug på kun 9W og en lysinten-
sitet på 800 lumen gør den til det mest energieffektive 
alternativ (svarer til en 11W energisparepære). Middel-
levetiden er imidlertid 5 til 10 gange så lang som for 
en tilsvarende energisparepære, hvilket gør denne LED 
pæreteknologi klart mere økonomisk.

Mængderabat 
ved større antal...

Se dem instal-
leret i vore butikker 

i Århus og Kbh.

H14890

129,00 H39909

1.245,00

Deco LED filament G125 
pære - 230V / 3W, E27 
(2500K) 

Deco LED filament std.
pære - 230V / 3W, E27 
sokkel (2700K) 

 H39636

249,00

 H40324

79,00

Deco LED filament krone-
pære - 230V / 2W, E14 
sokkel (2700K) 

Deco LED filament ker-
tepære - 230V / 2W, E14 
sokkel (2700K) 

 H40397

99,00

 H40408

99,00

Rund hvid 12V LED loft indbygningsspot m. fjederclips. 
Varm hvid farvetemperatur på 2950K, høj energieffekti-
vitet samt lang levetid gør disse spots perfekte til bolig 
installation. Fås i flere størrelser og effekter.

H43192

219,00

NEM INSTALLATION
BRYDER IKKE 

DAMPSPÆRE OG 
BLIVER IKKE VARM.

H28827
Spar 20,00

69,00

NYHED

H45210 99,00

H33303
Spar 10,00

99,00

Indendørs LED kit til overflademontage - 3 x 1W, 
Varm hvid 
LED moduler med linse. Til overflade-
montage indendørs i eller under skabe. 
Komplet monteringskit inkl. strømfor-
syning og 3 x 1m ledning.

H43234

345,00

H33369

19,95

Valgfrit tilbehør: Ophæng wiresæt (ref. H38172).

Kontakt os gerne for 
økonomiberegning og tilbud ved masseudskiftning.

DAGSLYS EFFEKT
Kontakt os gerne for 

økonomiberegning og tilbud ved masseudskiftning.
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EL-MATERIEL

Plastfatning - E27, 10mm 
gevind, Sort/Hvid 
Effekt: 4A/ 250V. 

Hvid: H26937
Sort: H18868 18,95

Pop-Up stikdåser til bordmontage - 
4 x Pin-Earth udtag
Optimal til organisering af strømkab-
ler til skrivebordet. Elegant design og 
praktisk funktion når dit strømkræ-
vende udstyr skal kobles til og fra. 
Tryk på toppen og stikdåsen ’popper’ 
op!. Bemærk: Stikdåserne er ikke med 
dansk hul-jord, men med Pin-Earth 
som passer til Schuko stikpropper.

Stikdåse m. 1 x PinEarth + 2 x USB, 
3,15A, Hvid 
Gennemgangsstikdåse med 2 stk. 5V 
USB udgange til oplad-
ning af dine USB 
enheder. Beskyttet 
mod overbelast-
ning. 

Rejseadapter - Schuko (DK) han 
> Multi hun (inkl. UK), Hvid 
Universal rejseadapter for tilslut-
ning af apparater med bl.a. US eller 
UK netstik til stikdåser i DK og andre 
lande. 

Fjernbetjent kontaktsæt - 3 kontakter+fjernbetj. (Sidejord) 
En komfortabel måde at slukke og tænde for dine stikkontak-
ter - Med en fjernbetjening. Fjernbetjeningen virker indenfor en 
distance af 25 meter, og går gennem vægge og lofter. Børne-
sikret. Maks. 2300W belastning pr. enhed. Trådløs 
frekvens: 433.92 MHz. 

Fatningsskjuler - E27, 
Krom Ø44mm L63mm 
Elegant krom skjuler 
til frithængede E27 
fatninger. 

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
Sort (metervare)

H28672 

24,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
Hvid (metervare)

H28673

24,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
BRUN (metervare)

H32477

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
GRØN (metervare)

H32478

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
GUL (metervare)

H32479

49,00
Stofledning - 2 x 0,75mm², 
HVID/SORT sildeben 
(metervare)

H32480

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
LILLA (metervare)

H32481

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
MINTGRØN (metervare)

H32483

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
ORANGE (metervare)

H32484

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
PINK (metervare)

H32485

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
RØD (metervare)

H32486

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
SØLV (metervare)

H32487

49,00

Stofledning - 2 x 0,75mm², 
TURKIS (metervare)

H32488

49,00

Stikdåse - 3 x Pin-Earth m. afbryder + 2 USB porte 
Nem bordkant-montage. Med 3 x Pin-Earth udtag,  
afbryder samt 2 x USB porte. 

P1 trækaflastninger - Udvendig 
gevind, Sort/hvid  
Aflastningsnippel / klemmenippel 
/ pinolaflastning m. udv. gevind 
for ledning op til Ø8mm. 

PIR bevægelsessensor - 230V/1200W 180° væg, LED 
ready
Kompakt PIR bevægelsesdetektor med relæudgang 
for aktivering af udendørslys, sirene eller lign. Til 
vægmontage udendørs eller indendørs. Ny LED ready 
type - Velegnet til LED men også til andre alm. lyskilder 
(glødepærer og energisparepærer). Justerbar lysfølsom-
hed og sluk-forsinkelsestid. 
Maks. belastning på 
1200W (glødepærer) 
/ 300W (LED).

PIR bevægelsessensor - 230Vac / 1200W, 360° til 
indbygn. 
Med automatisk dag/nat identifikation. Justerbar 
lysfølsomhed og ON-tid. Til 
indbygning. Detekti-
onsafstand: Maks. 6 
m. Detektionsvinkel: 
360°. 

Stikdåse til bordmontage - 4 x 
Pin-Earth POP-UP, Sort top

H38061 

249,00

Stikdåse til bordmontage - 4 x 
Pin-Earth POP-UP, Alu. top

H38063

259,00

H32654

59,00
Hvid: H11993
Sort: H16904 8,95

LAV DINE EGNE LAMPER!
Vi har stumperne...

BEVÆGELSESSENSORER

Dekorative stof-
lampeledninger 
Rund lampeledning 
med vævet polyester-
strømpeovertræk i 
flotte farver. Ledere: 
2 x 0,75mm². Effekt: 
Maks. 13A / 230Vac. 
Flere varianter:

H30173

69,00

Stikdåse - 6 x DK jord, m. afbryder, Hvid (3m) 

H25680

139,00

H43393

129,00

H43301

249,00

Hvid: H31732
Sort: H45280 139,00

Mini PIR bevægelsessensor til indbygning
Med automatisk dag/nat identifikation. 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. To 
varianter til hhv. 230Vac og 12Vdc installationer.

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

H33526 

179,00
PIR bevægelsessensor - 
12Vdc / 25W, 100° mini til 
indbygn.

H36343

189,00

PIR bevægelsessensor - 230Vac / 1200W, 360° loft, 
Hvid
1200W relæudgang. Justerbar lysfølsomhed: 
3-2000Lux. Justerbar ON-tid: 
10 sek. til 7 min. Detek-
tionsrækkevide: Maks. 
12 m. Detektionsvinkel: 
360°. Installationshøjde: 
2,2 - 4 m. 

H31681 149,00

H33525 139,00

H43397

219,00

NYHED
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MÅLEINSTRUMENTER
Velleman - WFS210 2-kanal Digital Oscilloskop m. WIFI
WFS210 er verdens første WLAN dual channel digital 
storage oscilloskop rettet mod tablet-computere. WFS210 
er et kompakt, bærbart batteridrevet fuldt udstyret to-
kanals oscilloskop. I stedet for en indbygget skærm bruges 
din tablet (iOS, Android ™ eller PC (Windows)) for at vise 
målingerne.Dataudveksling mellem tablet og oscilloskoper 
sker via WLAN.  

Velleman LAB2 - Oscilloskop, funktionsgenerator, strømfors.
Endnu en 3-i-1 multistation fra Velleman! Som supplement til den populære 
LAB-1 får du her LAB-2 med digital oscilloskop, digital funktionsgenerator og 
en enkel og let anvendelig strømforsyning. De tre enheder er alle elektrisk ad-
skilte for at lette målingerne. Målinger og test er med denne enhed blot blevet 
nemmere og billigere!

Oscilloskop: 40MS/s. Båndbredde: Op til 10 MHz (-3dB*)
Funktionsgenerator: Frekvensområde: Fra 1Hz til 1MHz, Sinus, firkant, trekant.
Strømforsyning: Udgangsspænding (faste): 3V, 5V, 6V, 9V, 12V/1A.

KOMPLET 3-I-1 LABORATORIEENHED 

Velleman - DVM9912 digital multimeter m. 
autorange
Meget komplet CATIII måleinstrument med bl.a. 
autorange, datahold og auto-slukfunktion. Leveres 
med praktisk opbevaringstaske. 

Velleman - DVM851 digital multimeter
Digital multimeter med automatisk polaritets-indikation 
og 3½-ciffer baggrundsbelyst LCD display. Måler 
DC strøm op til 10A, AC og DC spænding op til 600V, 
modstand på op til 2Mohm. Diode, transistor og 
genemgangs-test med lydgiver. 

Velleman - DVM894 digital multimeter, 32 områder, 
10A 
CAT III 600V instrument med 32 måleområder, heri-
blandt måling af AC/DC spænding (op til 600V), AC/DC 
strøm (op til 10A), modstand, kondensator kapacitet, 
frekvens og temperatur. 

Velleman - PCSU1000 PC oscilloskop m. USB, 2 
kanaler, 60MHz 

Vellemans nye PCSU1000 digital 
oscilloskop - til visualisering af 

elektriske signaler - er strømforsy-
net direkte fra PC via USB porten. 
Den simple USB tilslutning gør 
det nemt at foretage målinger via 
LABTOP computere. Instrumentet 
er derfor særdeles velegnet på 
værksted/laboratorium såvel som 
ude i felten. 

VICHY - VC6243+ Digital LC meter, op til 
2000uF og 20H 
Prof. digital LC (induktions- og kapaci-
tansmeter) til bl.a. kondensatortest. 

Digital skydelære m. stort display, 150mm 
Fremragende digital skydelære. Måler op til 150mm (6”) 
med en opløsning på 0,01mm (0,0005”). 
Udlæsning på stort 5-ciffer LCD display i mm eller tom-
mer. Leveres inkl, batteri og i praktisk kunststofæske. 

WLAN

H44057
Spar 250,00

1.345,00

TIL MÅLINGER OG FORSØG

H32265
Spar 300,00

1.895,00

H24325

645,00
H18627

495,00

CAT III 600V

H27485

209,00

CAT II 600V CAT III 600V

H23043
Spar 150,00

2.845,00

H19647

545,00
H19859

259,00

Velleman - DEM104 Infrarød lomme termo-
meter (-50 til +260°C) 
Kompakt, letvægt og brugervenlig. Infrarød 
lommetermometer med intern sensor og LCD 
display. Måleområde fra -50°C til 260°C og 
nøjagtighed på ± 2°C. Størrelse: 88 x 19 x 
23,5mm. 

H46953

249,00

Velleman - DEM100 Infrarød termometer m. laser 
(-50-330°C) 
Infrarød termometer med 
lasersigte for hurtig og præcis 
markering af måleemne. 
Måleområde fra -50°C ti 330°C 
med en nøjagtighed på ±2°C (i 
området 0 til 330°C).

H46949

395,00
NYHEDNYHED

Velleman - DEM700 Digital afstandsmåler m. laser 
Digital afstandsmåler med stort bag-
grundsbelyst LCD display og laser-
sigte. Måleområde fra 0 til 60 meter 
med høj nøjagtighed (±1,5 mm). Ind-
bygget funktion til beregning af areal 
og rumfang. Mulighed for indirekte 
måling via 2-3 målepunkter. ’Lægge 
til’- og ’trække fra’-funktion. Sene-
ste 10 målinger lagres automatisk i 
hukommelsen. Auto-sluk funktion.

H46965

995,00 NYHED

DIGITALE MULTIMETRE
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STRØMFORSYNING
Laboratorie strømforsyning - 0-30V / 0-5A programmerbar 
Lab. strømforsyning m. PC interface. Dobbelt 
LED display for spænding og strøm. Grov og fin 
justering af spænding og strøm. Spænding eller 
strømbegrænsning. 5 programbare hukommelser. 
PC tilslutning: Via USB eller RS232. Software 
medfølger til Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 (32bit + 
64bit). Sikringsbeskyttet. 

Switchmode laboratorie strømforsyninger - 0-30V med LCD display 
Nye switchmode baserede lab. strømforsyninger med regulerbar ud-
gangsspænding fra 0 til 30V. Beskyttelsestilstand: Strømbegrænsning. 
Udgangs-stik: IEC1010 sikkerhedsbananbøsninger. Sikringsbeskyttet. 
Fire størrelser på hhv. maks. 3A, 5A, 10A og 20A.

Laboratorie strømforsyning - 0-15V / 3A 
Baggrundsbelyst LCD displays for spænding og 
strømstyrke. Sikringsbeskyttet. Udgangsstik: 
Isolerede (IEC1010) bananbøsninger. Udgangs-
spænding: 0-15V justerbar. Udgangsstrøm: 
0-3A justerbar. Ripple spænding: 1mV (rms). 
Størrelse: 215 x 155 x 95mm. Vægt: 3,5 kg.  

Laboratorie strømforsyning - 0-30V / 0-5A m. LED display 
Dobbelt LED display med strøm og spænding. 
Beskyttelsestilstand: strømbegrænsning. 
Udgangsstrøm: 0-5A justerbar. Udgangs-
spænding: 0-30V justerbar. Ripplespænding: 
2 mV. Størrelse: 110 x 156 x 260 mm. Vægt: 
4,8 kg. 

Laboratorie strømforsyning - 0-50V / 0-5A 
LED display for spænding og strømstyrke. Finjustering af 
spænding og strøm. Beskyttelsesfunktioner: Strømbegræns-
ning og kortslutningsbeskyttelse. Sikringsbeskyt-
tet imod belastning. Stålkabinet m. plastik 
frontpanel. Udgangsspænding: 0-50V 
justerbar. Udgangsstrøm: 0-5A justerbar. 
Ripple spænding: <1,5 mV. Ripple strøm: 5 
mA. Størrelse: 265 x 140 x 360mm. Vægt: 
17 kg.

Laboratorie strømforsyning - 0-30V / 0-20A m. LCD display 
Ny 30V 7 0-20A. Velleman switchmode laboratorie strømforsy-
ning. Beskyttelsestilstand: Strømbegrænsning. Udgangsstik: 
IEC1010 sikkerheds-bananbøsninger. Sikringsbe-
skyttet. Rippelspænding: 100 mVp. Størrelse 
336 x 87 x 214 mm. Vægt: 2,7 kg. 

Testledningssæt - 2 x 2mm banan til 
probe (rød-sort) 

H43921 159,00

Laboratorie strømforsyning - 
0-30V / 0-3A m. LCD display

H39351 

945,00

Laboratorie strømforsyning - 
0-30V / 0-5A m. LCD display

H37907

1.145,00

Laboratorie strømforsyning - 
0-30V / 0-10A m. LCD display

H39818

1.695,00

Laboratorie strømforsyning - 
0-30V / 0-20A m. LCD display

H37924

2.395,00

Testledning m. bananstik 
- 4mm, Sort (1m)

H19796 

59,00

Testledning m. bananstik 
- 4mm, Rød (1m)

H19799

59,00

Testledning m. bananstik 
- 4mm, Gul (1m)

H19800

59,00

Testledninger m. bananstik - 4mm (1m) 

Testledningssæt - 50cm, 35mm krokodillenæb (10 
stk.)
Længde: 50cm. 2×sort, 2×rød, 2×hvid, 2×grøn, 2×gul. 

H19698 59,00

Testledningssæt - Med tilbehør (90cm rød-sort) 
Sort/rød testledning og prober m. div. tilbehør. Effekt: 
Maks. 0,5A. Indeholder: 4 krokodillenæb, 4 x 4mm 
pins, 2 x 2mm pins, 2 spader. 
Længde: 90cm ledning. 

H19784

79,00
Hirschmann - Testledningssæt til sikkerhedsbrug (8 
dele) 
Hirshmann PMS2600 testledningssæt. Med 
4mm sikkerhedsbananstik, til bl.a. skole 
og undervisningsbrug, hvor 
sikkerhedstestledninger er 
påkrævede (IEC-1010). 

H19773 595,00

Testledningssæt - 2 x 4mm Banan til Krokodille, Rød/
Sort 
Indhold: 2 testledninger (Bananstik til krokodillenæb). 
Effekt: 0,5A. Længde: 90cm. Diameter: Ø2.8mm. Le-
dere: 16 x 0,1mm (trådet). 

H19785

49,00

Kabelholder til testledninger - 16 riller 
Passer til de fleste kabler. 16 riller: kan tage mere end 50 ledninger. Nem at mon-
tere på væg, kabinet etc. Størrelse: 420 cm bred. Riller: 100mm dyb og 10mm 
bred. Materiale: Sortlakeret stål. 

TESTLEDNINGER OG -PROBER

Laboratorie strømforsyning - 0-30V / 0-3A m. sikkerhedsbøsn. 
Prof. 0-30V lab. strømforsyning med 0-3A 
strømbegrænser, LCD displays og sikringsbe-
skyttelse. Lav ripple på kun 1mV. Tre udgange 
+, - og jord. Størrelse: 135 x 160 x 275mm. 
Vægt. 4,9 kg. 

H19938

795,00

H19945

1.095,00

H37909

1.295,00

H19949

2.245,00

H10945

1.495,00

H37924

2.395,00

H39165

189,00

NYHED

LABORATORIE-STRØMFORSYNINGER
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FIND DIN INDRE UDVIKLER FREM...MAKER SPACE
BYGGESÆT & MODULER

EDU09 - Oscilloskop undervisningsæt II 
Oscilloskoper er dyre og komplicerede instrumenter? 
Ikke denne! Byg dit egen oscilloskop og brug din pc 
til at vise dine målinger. Dette lille og let tilgængelige 
byggesæt har alle de funktioner du kender fra et profes-
sionelt oscilloskop, som eksempelvis PCSU200 eller 
PCSU1000. Sættet leveres komplet med detaljerede 
instruktioner og testledninger. 

EDU08 - LCD oscilloskop 
Byg dit eget oscilloskop og lær at visualisere signaler. 
Se de signaler som du lærer om ’in real life’! Du får et 
prisbilligt instrument med mange af de features sam 
man ellers kun finder i dyre måleinstrumenter. F.eks. 
signal markører, frekvens, dB, sand RMS udlæsnin-
ger,... En effektiv auto-setup funktion sørger for at du 
kommer hurtigt igang.

VM113 - Stereo forstærker modul 2 x 30W
Denne lille forstærker er konstrueret med TDA1521 IC, 
med en maksimal ydeevne på 
2 × 15Wrms (4 ohm) eller 2 
× 10Wrms (8 ohm). IC’en 
termisk og kortslutnings-
beskyttet. Yderligere 
ensretter og udjævning er 
unødvendige, da veksel-
spænding (AC) kan forbindes 
direkte til om enheden. 

MK139 - ”Klap” on/off kontakt 
Sjovt og nyttigt byggesæt, som tænder og slukker for 
tilsluttet udstyr, når den indbyggede mikrofon hører en 
høj lyd. Sværhedsgrad: Middel. Tænd og sluk belysning 
med ét klap i hænderne. 

MK190 - 2 x 5W stereoforstærker til MP3 afspillere 
Minikit: Byg din egen aktive højttaler med indbygget 
forstærker og lydstyrkekontrol. Dette byggesæt kan 
udgøre den perfekte forstærkerenhed i din helt egen 
iPod/iPhone/MP3 højttaler dock. 

Universal netadapter - 5 til 
12VDC / 30W (4A) EuP

H20018 

289,00

Universal netadapter - 5 til 
12VDC / 60W (5,2A) EuP

H32643

445,00

Universal netadaptere med regulerbar udgangsspæn-
ding fra 5-12V 
Disse nye) netadaptere er overholder EUs Ecodesign 

forordning for energieffektive og dermed klimavenlige 
strømforsyninger (EuP). Det super-kompakte design 
er resultatet af den nyeste switchmode teknologi. 
Leveres med 8 af de hyppigst anvendte DC stik, 
så de passer til det meste udstyr. To 
varianter på hhv. 30W og 60W maks. 

belastning.Universal netadapter - 3-12Vdc / 
7,2W (600mA) + USB, 8 stik

H38965 

139,00

Universal netadapter - 3-12Vdc / 
12W (1A) + USB, 6 stik

H32668

159,00

Universal netadapter - 3-12Vdc / 
18W (1,5A) + USB, 6 stik

H26063

189,00

Universal netadapter - 3-12Vdc / 
27W (2,25A) + 8 stik

H32669

239,00

Universal netadapter med 
regulerbar udgangsspænding 
fra 3-12Vdc 
Universal DC netadapter med 
optimal strømbesparende 
switchmode teknologi, så 
standby strømforbruget 
holdes helt nede på 0,2W. 

EDU01 - Loddefri elektronik-begyndersæt (10 projek-
ter) 
10 interessante og lærerige projekter. Loddefrit elektro-
nik-byggesæt som kan bruges igen og igen... Loddefrit 
forsøgsbord (breadboard) med 456 huller. Diverse elek-
tronikkomponenter. Detaljeret manual. Mulige projekter: 
Blinkende LED, tyverialarm, lyssensor, polaritetstester, 
start-stop kreds, timer, løbelys, vandstandsalarm mm. 

Velegnet for børn i alderen: 8-12 år. 

EDU03 - Lær at lodde startsæt (2 projekter) 
EDU03 sættet indeholder en loddekolbe, loddetin og 
værktøj, samt elektronikkomponenter og printplader til 
to komplette mini 
KITs. En perfekt 
introduktion til 
elektroniklod-
ning. Leveres i en 
praktisk plastopbe-
varingboks.

STRØMFORSYNINGER TIL DINE PROJEKTER OG APPARATER

OSCILLOSKOP

H42678

445,00

H11001

345,00

H36372 219,00

H43412

695,00

H10766

179,00

VM130 - 2 kanals RF fjernbetjeningssæt
Til fjernstyring af f.eks. garageporte, belysning, alarmer 
og meget mere. Rækkevidde: Ca. 30m (433,92 MHz). 
Nøgleringssender leveres inkl. batteri. Modtager: Spæn-
dingsforsyning 9-12 VAC/DC 100mA. Indbygget 3A relæ 
for hver kanal og forskellige timerfunktioner - kontinuerlig 
eller ’puls’ mode. 

H36658

189,00

H29404

595,00

H32843

279,00

Universal netadapter - 12 til 
24Vdc / 40W (2,5A) EUP

H19993 

395,00

Universal netadapter - 12 til 
24Vdc / 72W (5A) EuP

H32644

445,00

Universal netadaptere med regulerbar udgangsspæn-
ding fra 12-24V 
Leveres med 8 af de hyppigst anvendte DC stik, så de 
passer til det meste udstyr. To varianter på hhv. 40W og 
72W maks. belastning.

Trådløs GSM 2-vejs fjernbetjening - 2 ind / 2 ud 
To-vejs GSM fjernbetjenings- (5RC) modul. Gør det mu-
ligt at fjernstyre to relæer (i monostabil eller bistabile 
tilstand) via specielle SMS-kommandoer (password 
beskyttet), sendt fra en mobiltelefon. Opbevar op til 8 
telefonnumre til at udsende advarsel SMS’er. Kan også 
bruges som gate-kontrol modtager kontrolleret af op til 
200 telefonnumre. Et SIM-kort er påkrævet (medfølger 
ikke). Softwaren til HAMGSM133 er kompatibel med 
Windows 7 32-bit/64-bit. H33464

H33464

1.595,00
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RASPBERRY PI

H40413 395,00

Raspberry Pi 2 Model B - 1GB RAM, Cortex-A7 
Quad Core 
Raspberry Pi 2 Model B giver en væsentlig forøgelse 
af ydeevnen i forhold til de enkeltkernebaserede for-
gængere - Faktisk op til seks gange hurtigere. Udover 
en ny 4-kernet Cortex-A7 processor har Raspberry Pi 
2 Model B nu 1 GB RAM. Operativsystemets kerne er 
blevet opgraderet til at drage fuld fordel af den nyeste 
ARM Cortex-A7 teknologi og leveres med den nye 
version 1.4 af NOOBS software. Bagud kompatibel 
hardware og software er opretholdt med Raspberry 
Pi 1 Model A+ /B+.

Raspberry Pi microcomputer - Model A+ 256MB 
RAM 
Ny prisattraktiv Raspberry Pi model A+. Især velegnet 
til lidt mindre krævende projekter. Lige som Model A, er 
Model A+ også udstyret med en BCM2835 application 
processor og har 256MB RAM, men den er markant min-
dre (65mm lang, i forhold til Model A på 86mm), bruger 
mindre strøm, og har arvet flere forbedringer som også 
er at finde i model B+.H17638

H17638

269,00

Programming the Raspberry Pi - Getting started with 
Phyton 
Programmér dine egne Raspberry Pi projekter! Opret 
innovative programmer og sjove spil på din lille men 
kraftfulde Raspberry Pi. I 
denne bog fortæller elek-
tronik guru Simon Monk 
om det grundlæggende 
i Raspberry Pi applikati-
onsudvikling og han giver 
dig samtidig hands-on 
eksempler og scripts. 

Raspberry Pi 8GB micro SDHC m. NOOBS + SD 
adapter 
Kom nemt og godt igang med din Rasberry Pi. Dette 
hukommelseskort er præinstalleret med ”New Out of 
Box Software (NOOBS)” til din Raspberry Pi. Ved første 
boot bliver du præsenteret for en række operativsy-
stemer, herunder Raspbian (anbefales til begyndere), 
Pidora, RaspBMC, OpenELEC, RISC 
OS og Arch Linux. Når du har 
installeret et af disse, kan du gå 
tilbage til NOOBS-interfacet ved 
at holde shift nede under boot.

VM201 - 8 kanals ethernet relækort m. timerfunktion
Dette modul forbindes ganske enkelt til din (trådløse) router ved 
hjælp af et standard netværkskabel. Du kan herefter betjene de 8 
relæer eller kontrollere status for input via det trådløse netværk 
eller via internettet. Kortet er en webbaseret server, så næsten 
alle internet browsere kan oprette forbindelse til kortet, selv 
mobile enheder. Enheden har en lang række ekstra funktioner 
såsom rapportering via e-mail ved opstart eller inputstatus-
ændring, programmerbare timere til hver udgang, mærkning af 

udgange osv. 

BRUG DIN PC ELLER 
SMARTPHONE TIL AT STYRE DEN 

‘VIRKELIGE’ VERDEN!

H39474 1.645,00

Kabinetter til Raspberry 
Pi model B+ og Pi 2 
Specialt tilpasset til Type 
B+ Raspberry Pi (se 
tilbehør), konnektor og SD-
kort. Passer også til den nye 
Raspberry Pi 2 Model B. To 
alternative monteringspunk-
ter til et Raspberry Pi HD el-
ler Pi Noir kamera. Formstøbt 
todelt konstruktion. Ventilati-
onshuller i top og 
bund. Farve: Hvid 
og Sort. Kabinet til Raspberry Pi 

model B+ og Pi 2, Hvid
H40813 

89,00

Kabinet til Raspberry Pi 
model B+ og Pi 2, Sort

H40828

89,00

K8200 - 3D printer byggesæt 
K8200 er et byg-selv 3D printerkit. Saml den og bliv i 
stand til at udskrive 3D objekter på op til 20 × 20 × 20 
cm ved hjælp af PLA eller ABS filament (3 mm plast 
tråd). Det er en ekstremt hurtig, pålidelig og præcis 
printer, selv når der udskrives ved højere hastigheder. 
K8200 er kompatibel med alle gratis RepRap software 
og firmware. Den er fremstillet af aluminiumsprofiler 
og er let at samle. Desuden efterlader det muligheder 
for brugeren til frit at ændre maskinen efter ønsker og 
behov. Printbordet er opvarmet. 

H40888
Spar 350,00

3.895,00

VM205 - Oscilloskop + logisk analyse shield til 
Raspberry Pi 
Har du en Raspberry Pi? Tilføj dette shield, så får du 
også din egen digital oscilloskop. Dette shield alle stan-
dard funktionerne, og kommer med en source code som 
gør det muligt for dig at udvikle dine egne applikationer. 
Som en bonus får du et 10-channel logic analyser - et 
godt værktøj til at monitorere digitale signaler.

H45932

445,00

NYHED

NYHED

H37100 109,00

H22381

259,00

MM209 - Class-D digital audioforstærker - Mono 
2,8W 
Lille, men kraftfuld forstærker til en bred vifte af appli-
kationer, for eksempel MP3-afspiller, melodi generator, 
samtaleanlæg, lydeffekter, hovedtelefoner, radio modta-
ger, PC lydkort, musik instrument ...

H28369

129,00

NYHED

PLA filament - Ø3mm, Sort/Hvid, 1kg (til K8200) 
Filament til din K8200 3D printer. Filament for 3-D prin-
tere. PLA er biologisk nedbrydelig med en blank over-
flade, og fås i forskellige farver. Materialet er blødere 
end ABS og foretrækkes hvor hårdhed og robusthed i 
plaststøbnin-
gen er min-
dre vigtig. 

PLA filament til 3D printer - 
Ø3mm, Sort, 1kg (til K8200)

H42865 

279,00

PLA filament til 3D printer - 
Ø3mm, Hvid, 1kg (til K8200)

H42872

279,00

K8200
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ARDUINO™ TILBEHØR OG SHIELDS - FLERE I NETBUTIKKEN

ARDUINO™
ARDUINO er den populære open-source elektronik prototypeplatform baseret på  
fleksibel og brugervenlig hardware og software. Gå med på Arduino platformen, 
hvis du også har interesse i at skabe dine egne, interaktive objekter eller mil-
jøer. Mere info på www.arduino.cc.

Arduino Starter kit - Arduino UNO + Bog + 15 projekter
Dette sæt hjælper dig gennem det grundlæggende på en hands-on 
måde, du lærer ved at opbygge kreative projekter, takket være et 
udvalg af de mest almindelige og nyttige elektroniske komponenter 

samt et udvalg af 15 projekter, der starter fra en lav 
kompleksitet, således at du lærer de grundlæggende 

elektroniske elementer fra bunden, ved hjælp af 
komponenter, der lader dig kontrollere den fysi-

ske verden gennem forskellige slags sensorer.

Når du har styr på dette sæt, vil du have en 
palet af software, kredsløb og viden, som 

du kan bruge til at skabe dine projekter 
og opfindelser sammen med Arduino 
UNO. 

ARDUINO STARTSÆT: 15 PROJEKTER

BOARD, KOMPONENTER OG BOG

Arduino YÚN 
Arduino YÚN repræsenterer en ny linje af WIFI produkter, som 
kombinerer styrken i Linux med brugervenligheden i Arduino. 
Yún er en microcontroller board baseret på ATmega32u4 og 
Atheros AR9331. Modulet har indbygget 
Ethernet og WiFi understøttelse, en USB-A 
port, micro-SD kort port, 20 digitale in-
put/output pins (hvoraf 7 kan bruges som 
PWM outputs og 12 som analog 
in-puts), en 16MHz krystal oscil-
lator, en micro USB tilslutning, en 
ICSP header og reset knapper.

RGB SHIELD til ARDUINO™ (fær-
digsamlet) 
Kontroller 3 lysdæmper-
kanaler (1 × RGB eller 3 
enkelte kanaler) med 
din Arduino. 

Arduino Uno - R3 
Dette er den nye Arduino Uno R3. Udstyret med en 
ATmega328 microprocessor. Seriel interface, FTDI’en, 
er udskiftet med en 8U2, som er mere fleksibel end på 
tidligere generationer, da denne kan omprogrammeres. 
Dette giver mulighed for hurtigere overførselshastighe-
der og mere hukommelse. Ingen driver er nødvendige 
for Linux eller Mac (inf-fil til 
Windows er nødvendig, og 
indgår i Arduino IDE). 

Arduino MEGA2560 Rev3 
Den indeholder alt hvad der skal bruges for at under-
støtte en microcontroller; blot forbind den til din com-
puter med et USB kabel eller tilføj 
strøm via en AC-to-DC adapter 
eller batteri for at komme i 
gang. Mega er forenelig med de 
fleste skjolde designet for Arduino 
Duemilanove eller 
Diecimila. 

4 kanals 5V relæmodul  til Arduino, PIC, 
ARM, AVR, DSP,... 
4 kanals 5V relæmodul med til Arduino 
PIC ARM AVR DSP. Giver mulighed for 
kontrol af mange apparater og 
andet udstyr med højt 
strømforbrug op 
til 10A. 

2 kanals 5V relæmodul m. Optokobler til Arduino 
2 kanals relæmodul med Optocoupler 
til Arduino PIC ARM AVR DSP. 
Giver mulighed for kontrol af to 
apparater med højt strømfor-
brug på op til 10A. 

PN532 NFC/RFID controller shield til Arduino + Ekstra 
Vi har taget vores populære Adafruit PN532 breakout 
board og omformet det til et shield – det perfekte 
redskab til en hvilken som helst 13.56MHz RFID eller 
NFC applikation. Adafruit NFC shield bruger PN532 
chip-sættet (det mest populære på markedet), og findes 
i alle telefoner og tablets som indeholder NFC (Near 
Field Communication).

Ultralyds afstandsmåler modul til Arduino 
HC-SR04 Ultralyds afstandsmåler til PICAXE mikrokon-
troller Arduino. HC-SR04 ultralyd sensor bruger sonar 
for at bestemme afstanden til et objekt præcis som fla-
germus eller delfiner gør. Den måler nøjagtig afstand og 
stabile læsninger i en brugervenlig pakke. Målingerne 
er ikke påvirket af sollys eller sort materiale som Sharp 
afstandsmålere er (selvom at blødt materiale såsom tøj 

kan være svært at afstandsmåle på). 

ABS filament - Ø1,75mm, Sort/Hvid, 1kg (til K8400) 
Filament til din 3D printer. ABS (Acrylonitril-butadien-
Styren) er en copolymer, som er fremstillet at styren, 
acryl og butadien. Det er slagfast og hårdt. 

PLA filament - Ø1,75mm, Hvid/Sort, 1kg (til K8400) 
PLA Filament til 3D printere med 1,75mm extruder. Pas-
ser bl.a. til Velleman K8400 Vertex printer.

HIPS filament - 1,75mm, Hvid/Sort, 1kg (til K8400) 
Filament til 3D printere. HIPS (High Impact Poly-
strene) er et støtte materiale til ABS filament. Det er 
meget lig ABS filament, men kan opløses ved hjælp af 
husholdsningsmidlet Limonene, som ikke påvirker ABS 
filamentet.

ABS filament - Ø1,75mm, 
Sort, 1kg (til K8400)

H46276 

279,00

ABS filament - Ø1,75mm, 
Hvid, 1kg (til K8400)

H46277

279,00

PLA filament - Ø1,75mm, 
Sort, 1kg (til K8400)

H46279 

279,00

PLA filament - Ø1,75mm, 
Hvid, 1kg (til K8400)

H46290

279,00

HIPS filament - 1,75mm, Sort, 
1kg (til K8400)

H47372 

289,00

HIPS filament - 1,75mm, 
Hvid, 1kg (til K8400)

H47373

289,00

SE FLERE FARVER I NETBUTIKKEN

H28369

129,00

H14931

795,00

TILBEHØR TIL DIN 3D PRINTER

H31941

249,00

H32205 445,00
H16112 139,00

H37630

395,00

H16117 89,00

H38135

645,00

H16466 59,00

NYHED
HIPS

H42947 259,00
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KOMPONENTER

© Helmholt Elektronik A/S (CE, RoHS, import- og el-skrot afgiftsansvarlig).
Alle priser er inkl. moms og gælder til d. 29/2-2016, så længe lager haves. 
Der tages forbehold for trykfejl samt nødvendige ændring i priser og specifikationer.

Sikringer (Flink) 
Ass. 100 stk., 5 x 20mm. 
0,1A - 5A. Ref. H15497 (K/FF)

Få et stort udvalg af de mest brugte komponenter til 
lavpris!
Meget billigere end at købe enkeltvis!

Kun 199,00

Kun 139,00

Kun 149,00

Kun 159,00

Kun 149,00

Kun 149,00

Kun 119,00

Kontakt - Rense/smørespray
Se tekniske detaljer og anven-
delsesanbefalinger i netbutik-
ken.

Dioder / Brokoblinger 
120 stk. af de mest brugte. 
Ref. H23107 (K/DIODE1)

Keramiske kondensatorer
224 stk. 10pF - 220nF.
Ref. H12266 (K/CAP1)

Elektrolyt-kondensatorer
120 stk. 1 - 1000µF. 
Ref. H11891 (K/CAP2)

Lysdioder - rød/gul/grøn
80 stk. 3 - 5mm. 
Ref. H14435 (K/LED1)

Modstande E-12
610 stk. 1/4W. 10 stk. pr. 
værdi fra 10 ohm til 1Mohm.
Ref. H12905 (K/RES-E12)

Transistorer 
100 stk. ass. af de mest almin-
delige. 
Ref. H23568 (K/TRANS1)

Ledningssortiment - Sort/Flerfarvet - 10 
farver, 60m, 0,20mm² (flertrådet) 
Monteringsledningssortiment, flertrådet, til div. 
eksperimenter.

Strømledning i metermål
Flere varianter til lampe-
installation og stikdåser 
m.v.

Jumper wires - 200mm, til Arduino/forsøgsbord
Tre varianter... 

Strømledning - 2 x 0,75mm² 
PKLF oval, Hvid (metervare)

H11569 

7,95

Strømledning - 2 x 0,75mm² 
PKL rund, Hvid (metervare)

H28396

7,95

Strømledning - 2 x 0,75mm² 
PKL rund, Sort (metervare)

H11571

8,95

Strømledning - 3 x 0,75mm² 
PKLJ rund, Hvid (metervare)

H11572

9,95

Mont.skruesortiment - 330 dele 
(skruer, møtrikker, 
skiver) 
M2, M3 og M4 Philips 
skruer og møtrikker, 
samt  spændskiver. 
Perfekte til kabinet og 
printplademontage.

Kronemuffe - 12 pol klemrække 450V/15A (1,5mm²) 
Tekniske detaljer: Forbindelser: 12 stk. m. dobbelt 
skrue gennemgang. Til ledningstype: 1.5 mm². Huldia-
meter: Ø2,8mm. Maks. effekt: 450V / 17,5A. Materiale: 
PA66, UL94V-2. Driftstemp.: Maks. 110˚C. VDE og UL 
godkendt.

Kronemuffe - 12 pol klemrække 
450V/15A (1,5mm²)

H24145 

34,00

Kronemuffe - 12 pol klemrække 
450V/20A (2,5mm²)

H24146

39,00

Krympeflex-sæt - Sort 10cm - 
170 stk. i plastboks

H20151 

99,00

Krympeflex-sæt - Flerfarvet 
10cm - 170 stk. i plastboks

H29684

119,00

Krympeflex-sortiment - 2,4 til 
12,7mm Sort m. lim (85 stk.)

H38344

139,00

Krympeflex-sæt - Sort/Flerfarvet 

Vandtætte plastkabinet - Grå, IP65 
Disse kabinetter består af slagfast ABS (operationel tem-
peratur: -20 til +100°C). Låget og basen er udstyret med 
en fer og ikke forseglingssystem med neoprenpakning. 
Monteringshullerne og lågets fikseringskruer er placeret 
udenfor det lukkede område, så fugt og støv ikke kan 
trænge ind i kabinettet. Mange størrelser, f.eks...

G302 plastkabinet - Grå, 
IP65 (64x58x35mm)

H16228 

39,00

G308 plastkabinet - Grå, 
IP65 (115x65x55mm)

H16230

59,00

G311 Plastkabinet - Grå, 
IP65 (115 x 90 x 55mm)

H16231

69,00

G340 plastkabinet - Grå, 
IP65 (171x121x80mm)

H16235

89,00

G353 plastkabinet - Grå, 
IP65 (222x146x75mm)

H16237

129,00

G368 plastkabinet - Grå, 
IP65 (160x80x55mm)

H16240

99,00

Ednet - Trykluft på dåse, 4 bar (400ml) 
Til trykluft blæsning for fjernelse af støv og andre 
partikler fra utilgængelige dele og områder i elektronik-
udstyr (computer keyboards, printere, 
CD-ROM/disk drev, kopimaskiner, 
faxmaskiner, kameraer, telefoner etc.). 
Fordelen er at du derved reducerer 
risiko for kortslutninger og skader på 
dit udstyr. 

Loddefri forsøgsbord (Breadboard) - 
456/840/1680 huller 
Eksperimentalplade til elektronikforsøgsopstillinger. 

Loddefri forsøgsbord 
(Breadboard) - 456 huller

H39119 

109,00

Loddefri forsøgsbord 
(Breadboard) - 640 huller

H15190

129,00

Loddefri forsøgsbord 
(Breadboard) - 840 huller

H15191

149,00

Loddefri forsøgsbord 
(Breadboard) - 1680 huller

H15192

269,00

Lednings-lus sæt - 140 dele 
14 forskellige længder: fra 3.5 til 125 mm. 

ABS plastkabinet - Sort 
(85x55x30mm)

H16329 

34,00

ABS plastkabinet - Sort 
(130x70x45mm)

H16328

44,00

ABS plastkabinet - Sort 
(160x95x55mm)

H16326

59,00

ABS plastkabinet - Sort 
(200x110x65mm)

H16327

79,00

ABS plastkabinetter - Sort 
Prisattraktive ABS kabinetter til indbygning af elektro-
nikmoduler. Mange størrelser, f.eks...

Ledningssortiment - 10 farver, 
60m, 0,20mm² (flertrådet)

H11720 

149,00

Ledningssortiment - 10 farver, 
60m, 0,20mm² (massiv)

H11721

159,00

Jumper wire - 200mm han/
han, til forsøgsbord (10 stk.)

H31340 

24,00

Jumper wire - 200mm hun/
hun, til Arduino (10 stk.)

H31744

24,00

Jumper wire - 200mm han/
hun, til Arduino (10 stk.)

H31943

24,00

H16968 59,00

H11738 119,00

KABINETTER TIL DINE PROJEKTER

H28224 69,00

Kontakt 60 - Kontakt 
rensespray (200ml)

H10193 

99,00

Kontakt 61 - Rense-/
smørrespray (200ml)

H25089

99,00

Kontakt WL - Vaske/
affedtespray (200ml)

H25090

129,00

ProSwitch - Vandalsikret stålkontakt, 1P OFF-ON 
Ø16 Blå 
Robuste trykkontakter i rustfri stål. Hele serien består 
af 23 forskellige varianter, flere størrelser, med og 
uden 12V LED lys, og med og uden momentan slut-
tefunktion. Eksempelvis denne variant med blå 
12V LED ring. 

H29409 99,00


