
גאדג'ים במחירים מטורפים

מחיר צרכן: 1,090 ₪
מחיר מיוחד לעובד: 799 ₪

 Garmin מבית Vivoactive 3 שעון ספורט חכם
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי רונלייט

שעון ספורט מעוצב מבוסס GPS ומד דופק מובנה הכולל יותר מ-15 אפליקציות ספורט מובנות 
ועברית מובנית | Garmin Pay™ מאפשר לך לשלם עבור רכישות בעזרת השעון שלך | התאם 
 ™Connect IQ אישית את השעון שלך עם אלפי לוחות, אפליקציות ווידג'טים חינמיים מחנות

שלנו | למעלה מ-15 אפליקציות GPS/אימון בחדר כושר מותקנות מראש הכוללות יוגה, ריצה, 
שחייה ועוד | עקוב אחר רמת הכושר שלך באמצעות הערכות צריכת חמצן מירבית ואומדן גיל 

הכושר, בנוסף עקוב אחר האופן בו אתה מתמודד עם סטרס |תכונות מחוברות כגון הודעות 
חכמות, העלאות אוטומטיות ל- Garmin Connect™, LiveTrack ועוד | חיי סוללה: עד 7 ימים 

במצב שעון חכם; 13 שעות במצב GPS | צבע: שחור

אוזניות אלחוטיות JBL Endurance Peak  - יבואן רשמי!
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי באג

הפעלה וכיבוי נעשית ישירות מהאוזניות ללא צורך להורידן מהאוזן. | ניהול שיחות ושליטה 
במוזיקה דרך האוזניות בקלות ובנוחות | עיצוב קל מאד מה שמבטיח נוחות ויציבות גם בזמן 

אימון | שליטה קלה ומעבר בין מצב של שיחות למצב של שמיעת מוזיקה | חסינות לזיעה ומים 
)IPX7( | טווח תדרים אוזניות: 16-22kHz | חיבורים: קישורית Bluetooth | זמן טעינה: שעתיים | 

זמן עבודה: האזנה עד 4 שעות, טעינה משולבת )נרתיק טעינה( עד 28 שעות | צבע: שחור

מחיר צרכן: 690 ₪
מחיר מיוחד לעובד: 499 ₪



נחלים 5 מושב בצרה | טל להזמנות: 09-9581900 | משלוח: 45 ₪

רמקול אלחוטי JBL Flip 5 עמיד במים
אחריות: שנה ע"י היבואן הרשמי באג

הספק: BlueTooth 4.2 | 2x8w | הרמקול בעל טכנולוגית IPX7 עמיד בתנאי רטיבות ונתזי 
מים | השמעת מוזיקה באופן אלחוטי דרך כל מכשיר Bluetooth לשימוש נוח בכל מקום ועם 

מגוון רחב של מכשירים | כולל מיקרופון מובנה שמאפשר ניהול שיחות | סוללת ליתיום בהספק 
4,800mAh הנטענת ומאפשרת עד 12 שעות של השמעה והטענה | טעינה באמצעות שקע 
USB Type-C | זמן טעינה: כ-3.5 שעות | זמן נגינה: עד 12 שעות | גודל: 68x175x70 מ"מ | 

משקל: 515 גרם | צבע: יסופק ע"פ מלאי קיים

מחיר צרכן: 690 ₪
מחיר מיוחד לעובד: 499 ₪


