קוד פריט

MDC50

MDC100

MDC150

MDC300GW

MDC400BLK

MDC500GW

ברקוד

פריט

מצלמת רכב  HDמסך . "2
בעלת חיישן ,G sensorהמפעיל צילום אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  130מעלות .
 5012786803404ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.

מצלמת רכב  Full HDמסך . "2.7
בעלת חיישן ,G sensorהמפעיל צילום אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  120מעלות .
 5012786801967ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.

מצלמת רכב  Full HDמסך . "2
בעלת חיישן ,G sensorהמפעיל צילום אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  140מעלות .
 5012786803626ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.

מצלמת רכב  Full HDמסך . "3
בעלת חיישן  MP 2.19לצילום איכותי וחיישן  Gsensorהמפעיל צילום
אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  150מעלות.
 5012786803619ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
המצלמה תומכת בחיבור  Wifiוב .GPS
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.
מצלמת רכב  Full HDמסך . "4
בעלת חיישן חיישן  Gsensorהמפעיל צילום אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  150מעלות.
ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
צילום באיכות  ,HD 1080pראיית לילה משופרת וחיישן תנועה לזיהוי
 5012786802957תזוזה או התנגשות
המצלמה בעלת חישן חניה יעודי.
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
כוללת מיקרופון להקלטת המתרחש ברכב.
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.
מצלמת רכב כפולה  Full HDמסך . "2
בעלת חיישן חיישן  Gsensorהמפעיל צילום אוטמטי בעת אירוע.
עדשת צילום רחבה המאפשרת צילום בזווית של  150מעלות.
ניתן לשמור ההקלות על  MicroSDבנפח של עד .GB 32
צילום באיכות  ,HD1920X 1080pוחיישן תנועה לזיהוי תזוזה או
 5012786803640התנגשות.
המצלמה תומכת בחיבור  Wifiוב . GPS
בעלת מנגנון אוטמטי למחיקת קבצים.
רזולציית וידאו מצלמה אחורית .720P
מגיע עם תושבת המתחברת לשמשת הרכב.

תמונה

סוחר ללא מע"מ

179

239

208

298

240

359

צרכן מומלץ

299

399

349

499

399

599

EAR BUDS (SPORT) BLK

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786036840
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

40

EAR BUDS (SPORT) BLU

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786036864
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

40

EAR BUDS (SPORT) ORA

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט הן קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786036871
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

40

EAR BUDS (SPORT) RED

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786036857
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

40

EARBUDS 2 BLK

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786035461
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

25

EARBUDS 2 BLU

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786035492
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

25

EARBUDS 2 PINK

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786800960
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

25

EARBUDS 2 RED

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786036062
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

25

EARBUDS 2 WH

אוזניות אלחוטיות ארגונמיות לספורט קלות מאוד ,עמידות בזיעה,
ומגיעות עם קרס ארגונומי המחזיק אותן במקומן מבלי לזוז.
יש להן רמקולים איכותיים בקוטר  10מ"מ המעניקים סאונד מושלם.
5012786035478
בעלות מנגנון לבידוד ומיקרופון מובנה .האוזניות מגיעות עם  3גדלים
שונים של מתאמים לאוזניים.
בעלות תקן עמידות למים .IP54

25

79

79

79

79

49

49

49

49

49

ESCAPE500 ANC BLK

אוזניות ה Motorola Escape 500 -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר,
ללא חוטים ועם סינון רעשים מתקדם.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  4.0להאזנה אלחוטית למוזיקה,
 5012786803763רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ  ,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
סוללה נטענת עוצמתית המספיקה לכ 12-שעות שימוש רציף!
מיקרופון מובנה מאפשר לנהל את שיחות הטלפון שלכם הישר
מהאוזניות.

295

ESCAPE800 ANC BLK

אוזניות ה Motorola Escape 800 -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר,
ללא חוטים ועם סינון רעשים מתקדם.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  4.0להאזנה אלחוטית למוזיקה,
 5012786702530רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ  ,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
סוללה נטענת עוצמתית המספיקה לכ 12-שעות שימוש רציף!
מיקרופון מובנה מאפשר לנהל את שיחות הטלפון שלכם הישר
מהאוזניות.

418

Pulse Escape BLK

Pulse Escape red

Pulse Escape WH

Pulse Escape+BLK

Pulse Escape+WH

אוזניות ה Motorola Pulse Escape -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה ,4.1רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ
,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
 5012786036253בעלות סוללה נטענת המספיקה ל 10-שעות שימוש ברציף.
כוללות מיקרופון מובנה.

אוזניות ה Motorola Pulse Escape -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה ,4.1רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ
,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
 5012786036963בעלות סוללה נטענת המספיקה ל 10-שעות שימוש ברציף.
כוללות מיקרופון מובנה.

אוזניות ה Motorola Pulse Escape -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה ,4.1רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ
,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
 5012786036888בעלות סוללה נטענת המספיקה ל 10-שעות שימוש ברציף.
כוללות מיקרופון מובנה.

אוזניות ה Motorola Pulse Escape -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה ,4.1רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ
,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
בעלות סוללה נטענת המספיקה ל 20-שעות שימוש ברציף.
5012786037298
כוללות מיקרופון מובנה.
עמידות גבוהה כנגד מים ואבק,בעלות תקן עמידות .IP54

אוזניות ה Motorola Pulse Escape -מציעות סאונד באיכות גבוהה ביותר.
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה ,4.1רמקולים עוצמתיים בקוטר  40מ"מ
,מסנן רעשים ומבנה .Over-Ear
 5012786037304בעלות סוללה נטענת המספיקה ל 20-שעות שימוש ברציף.
כוללות מיקרופון מובנה.
עמידות גבוהה כנגד מים ואבק,בעלות תקן עמידות .IP54
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SQUADS 200 BLU

האוזניו ,מיועדות לילדים בגילאי  3–8שנים.
עוצבו ופותחו במיוחד לילדים ,להגנה על השמיעה .
5012786803718
בטוחות לשימוש בזכות מנגון לשליטה והגבלת הווליום.
בעלות מפצל שמע המאפשר לחבר עד  4אוזניות לאותו מקור שמע.

76

139

SQUADS 200 PINK

האוזניו ,מיועדות לילדים בגילאי  3–8שנים.
עוצבו ופותחו במיוחד לילדים ,להגנה על השמיעה .
5012786803725
בטוחות לשימוש בזכות מנגון לשליטה והגבלת הווליום.
בעלות מפצל שמע המאפשר לחבר עד  4אוזניות לאותו מקור שמע.

76

139

VERVEBUDS 110 WT

אוזניות  TWSכפתור  +ספורט תומך עזרה קולית.
מציעות עד  3.5שעות שימוש רציף,וניתנות לטעינה מכל מקום
 5012786040526באמצעות נרתיק הטעינה,בנרתיק הטעינה ישנן עוד  7שעות
שימוש(בשני סבבים).
כוללות מיקרופון למענה לשיחות.

190

VERVEBUDS 200 BLU

אוזניות  TWSכפתור  +ספורט תומך עזרה קולית.
מציעות עד  3שעות שימוש רציף,וניתנות לטעינה מכל מקום באמצעות
נרתיק הטעינה,בנרתיק הטעינה ישנן עוד  10שעות שימוש.
5012786039193
כוללות מיקרופון למענה לשיחות.
מגיעות עם שרוך גומי לשימוש אופציונלי למאחורי הצוואר.
עמידות לגשם.

320

VERVEBUDS 200 RED

אוזניות  TWSכפתור  +ספורט תומך עזרה קולית.
מציעות עד  3שעות שימוש רציף,וניתנות לטעינה מכל מקום באמצעות
נרתיק הטעינה,בנרתיק הטעינה ישנן עוד  10שעות שימוש.
5012786039216
כוללות מיקרופון למענה לשיחות.
מגיעות עם שרוך גומי לשימוש אופציונלי למאחורי הצוואר.
עמידות לגשם.

320

VERVEBUDS 400 BK

VERVEBUDS 400 R. BLU

VERVEBUDS 400 R.GOLD

VERVEBUDS 500 BK

VERVEBUDS 500 WT

VERVELOOP 200

אוזניות  TWSכפתור קייס מתכת תומך .Voice A
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  5.0להאזנה אלחוטית למוזיקה,
וסוללה המספיקה לעד  18שעות האזנה  6 -שעות ברציפות ,פלוס
עוד  6שעות בשימוש בנרתיק הטעינה הנייד (הנרתיק מספק עוד 2
 5012786040564טעינות מלאות).
מגיעה עם  6מתאמי סיליקון בגדלים שונים להתאמה אישית מירבית
לפי גודל האוזן.
האוזניות מתחברות בקלות לפקודות קוליות באמצעות ,Amazon-Alexa
 Siriו.Google Assistant -
אוזניות  TWSכפתור קייס מתכת תומך .Voice A
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  5.0להאזנה אלחוטית למוזיקה,
וסוללה המספיקה לעד  18שעות האזנה  6 -שעות ברציפות ,פלוס
עוד  6שעות בשימוש בנרתיק הטעינה הנייד (הנרתיק מספק עוד 2
 5012786040595טעינות מלאות).
מגיעה עם  6מתאמי סיליקון בגדלים שונים להתאמה אישית מירבית
לפי גודל האוזן.
האוזניות מתחברות בקלות לפקודות קוליות באמצעות ,Amazon-Alexa
 Siriו.Google Assistant -
אוזניות  TWSכפתור קייס מתכת תומך .Voice A
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  5.0להאזנה אלחוטית למוזיקה,
וסוללה המספיקה לעד  18שעות האזנה  6 -שעות ברציפות ,פלוס
עוד  6שעות בשימוש בנרתיק הטעינה הנייד (הנרתיק מספק עוד 2
 5012786040571טעינות מלאות).
מגיעה עם  6מתאמי סיליקון בגדלים שונים להתאמה אישית מירבית
לפי גודל האוזן.
האוזניות מתחברות בקלות לפקודות קוליות באמצעות ,Amazon-Alexa
 Siriו.Google Assistant -

אוזניות  TWSכוללות  2מיקרופונים מובנים.
מציעות עד  3שעות שימוש רציף,וניתנות לטעינה מכל מקום באמצעות
 5012786803992נרתיק הטעינה,בנרתיק הטעינה ישנן עוד  6שעות שימוש 2 ( .סבבים)
מגיעות עם  5גדלים של מתאמים לאוזן להתאמה מירבית.

אוזניות  TWSכוללות  2מיקרופונים מובנים.
מציעות עד  3שעות שימוש רציף,וניתנות לטעינה מכל מקום באמצעות
נרתיק הטעינה,בנרתיק הטעינה ישנן עוד  6שעות שימוש 2 ( .סבבים)
5012786804005
מגיעות עם  5גדלים של מתאמים לאוזן להתאמה מירבית.

אוזניות  In-Earאלחוטיות קלאסיות.
מתאפיינות בסאונד באיכות  ,HDוהן עמידות בזיעה בתקן  ,IPX4מה
שהופך אותן למושלמות עבור שימוש בזמן פעילות גופנית.
5012786702691
הן מצוידות ב Bluetooth -בגרסה  4.2להאזנה אלחוטית למוזיקה,
וסוללה עוצמתית המספיקה לעד  6שעות שימוש רציף ,ועד  45מטרים
טווח קליטה.
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399
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399

110

199

VERVELOOP2+BLK

אוזניות  In-Earאלחוטיות קלאסיות.
עם מיקרופון לניהול שיחות ותמיכה בפקודות קוליות .עמידות במים
5012786803756
ובזיעה בתקן  IP-57לכל סוג של פעילות גופנית. .
משך השימוש עד  10שעות ברציפות.

75

139

VERVELOOP2+ORG

אוזניות  In-Earאלחוטיות קלאסיות.
עם מיקרופון לניהול שיחות ותמיכה בפקודות קוליות .עמידות במים
5012786037007
ובזיעה בתקן  IP-57לכל סוג של פעילות גופנית. .
משך השימוש עד  10שעות ברציפות.

75

139

C4201IL

E201IL

E202IL

טלפון שולחני עם שלוחה אלחוטית.
ניתן להעביר את השיחה בין השלוחות בנוחות ובקלות.
בעלות פונקציית שיחה מזוהה תאפשר לכם לזהות מי מתקשר בנוחות
 5055374703274הן מיחידת הבסיס והן מהשלוחה האלחוטית (מותנה בקבלת השירות
מספק קו הטלפון).
פונקציית מצב חירום המאפשרת לנהל שיחות טלפון מהבסיס השולחני
גם בזמן הפסקת חשמל.

טלפון אלחוטי באיכות גבוהה עם ממשק הפעלה פשוט ונוח לתפעול
הוא מגיע עם תצוגה נוחה וכולל את כל הפונקציות:ספר טלפונים עם
עד  50שמות ,שיחה מזוהה (מותנה בקבלת השירות מספקית הקו),
5055374703250
שיחה ממתינה ,יומן שיחות נכנסות ,חיוג חוזר ,דיבורית ,אינטרקום,
חסימת שיחות ועוד.

טלפון אלחוטי כפול באיכות גבוהה עם ממשק הפעלה פשוט ונוח
לתפעול.
הוא מגיע עם תצוגה נוחה וכולל את כל הפונקציות :ספר טלפונים עם
5055374703267
עד  50שמות ,שיחה מזוהה  ,שיחה ממתינה ,יומן שיחות נכנסות ,חיוג
חוזר ,דיבורית ,אינטרקום ,חסימת שיחות ועוד.

196

89

131

S3001IL

טלפון אלחוטי מוטורולה עם עברית  S3001עם מקשים גדולים ונוחים
לתפעול ,צג  LCDגדול עם תאורה כחולה בהירה וניגודיות גבוהה
לחוויית שימוש קלה ופשוטה.
 5055374703236הטלפון מותאם לשימוש עם מכשירי שמיעה.
הוא כולל ספר טלפונים המסוגל להכיל עד  100שמות ומספרים .מצב
דיבורית מאפשר לנהל שיחות בלי ידיים.
הוא תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה.

119

S3001IL WHT

טלפון אלחוטי מוטורולה עם עברית  S3001עם מקשים גדולים ונוחים
לתפעול ,צג  LCDגדול עם תאורה כחולה בהירה וניגודיות גבוהה
לחוויית שימוש קלה ופשוטה.
 5055374703724הטלפון מותאם לשימוש עם מכשירי שמיעה.
הוא כולל ספר טלפונים המסוגל להכיל עד  100שמות ומספרים .מצב
דיבורית מאפשר לנהל שיחות בלי ידיים.
הוא תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה.

119

S3002IL

טלפון אלחוטי כפול מוטורולה עם עברית  S3001עם מקשים גדולים
ונוחים לתפעול ,צג  LCDגדול עם תאורה כחולה בהירה וניגודיות גבוהה
לחוויית שימוש קלה ופשוטה.
 5055374703243הטלפון מותאם לשימוש עם מכשירי שמיעה.
הוא כולל ספר טלפונים המסוגל להכיל עד  100שמות ומספרים .מצב
דיבורית מאפשר לנהל שיחות בלי ידיים.
הוא תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה.

179

S3002IL WHT

טלפון אלחוטי כפול מוטורולה עם עברית  S3001עם מקשים גדולים
ונוחים לתפעול ,צג  LCDגדול עם תאורה כחולה בהירה וניגודיות גבוהה
לחוויית שימוש קלה ופשוטה.
 5055374703731הטלפון מותאם לשימוש עם מכשירי שמיעה.
הוא כולל ספר טלפונים המסוגל להכיל עד  100שמות ומספרים .מצב
דיבורית מאפשר לנהל שיחות בלי ידיים.
הוא תומך בשיחה מזוהה ובשיחה ממתינה.

179

T201+BLK

טלפון אלחוטי עם ממשק נוח להפעלה ,צג מואר ודיבורית לשיחה
ללא ידיים.
כולל תמיכה בשיחה מזוהה  ,המאפשרת מגוון פונקציות שימושיות
כגון :חסימת שיחות לפי סוג השיחה או לפי מספר המתקשר ,רשימת
5055374703694
 20שיחות נכנסות וספר טלפונים עם עד  50רשומות.
בנוסף ,הטלפון מאפשר חיוג אוטומטי ל 10-מספרים אחרונים שהיו
בשימוש ,וכולל פונקציית "נא לא להפריע" ,נעילת מקשים ,שעון מעורר
ואפשרות הגדרה של עד  4שלוחות לכל בסיס.

92

T202+BLK

טלפון אלחוטי כפול עם ממשק נוח להפעלה ,צג מואר ודיבורית לשיחה
ללא ידיים.
ה +T201-כולל תמיכה בשיחה מזוהה ,המאפשרת מגוון פונקציות
שימושיות כגון :חסימת שיחות לפי סוג השיחה או לפי מספר המתקשר,
5055374703700
רשימת  20שיחות נכנסות וספר טלפונים עם עד  50רשומות.
בנוסף ,הטלפון מאפשר חיוג אוטומטי ל 10-מספרים אחרונים שהיו
בשימוש ,וכולל פונקציית "נא לא להפריע" ,נעילת מקשים ,שעון מעורר
ואפשרות הגדרה של עד  4שלוחות לכל בסיס.
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