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Dostępne od teraz w

Wakacje i Korona? Dlaczego nie!
Akcesoria na idealną podróż.

Zachowanie dystansu i przestrzeganie zasad higieny - nowa normalność nie kończy się nawet w wakacje.

Mimo że podróżowanie za granicę jest ponownie możliwe w ograniczonym zakresie, w tym roku szczególnie 
ożywia się jeden trend: biwakowanie. Nieważne, czy z przyczepą kempingową, kamperem czy namiotem. 
Najważniejsze jest, aby wyjść na łono natury i cieszyć się długo oczekiwanym wolnym czasem.  
Tutaj znajdziesz odpowiednie akcesoria kempingowe do idealnej podróży.

Goobay 
Podróżny PowerBank 8.0 (8000 mAh)
doskonały wybór na przygodę w dziczy dzięki solidnej budowie, panelowi  
fotowoltaicznemu i funkcji latarki

•  solidny powerbank z antypoślizgowymi krawędziami do stosowania w terenie (IP45)
•  z dwoma złączami USB do jednoczesnego ładowania urządzeń mobilnych
•  panel fotowoltaiczny wspomagający ładowanie i wydłużający żywotność akumulatorów
•  latarka z funkcją SOS dzięki wbudowanym dwóm super jasnym lampom LED
•  wskaźnik statusu LED
•  wbudowany kompas
•  karabinek umożliwia zamocowanie urządzenia do plecaka – idealne rozwiązanie na 

wędrówki, w turystyce górskiej i podczas innych aktywności na świeżym powietrzu
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Goobay 
Latarka kieszonkowa z powerbankiem 2.6 (2.600 mAh)
poręczna latarka kieszonkowa z wbudowanym powerbankiem 2600 mAh

•  latarka z 4 funkcjami (2 moce świecenia, miganie i SOS)
•  poręczny rozmiar pasuje do każdej torebki
•  powerbank z gniazdem USB-A do ładowania np. smartfonów
•  ponowne ładowanie możliwe po podłączeniu Micro USB
•  zasięg światła emitowanego przez latarkę do 30 m
•  latarka: 110 lm -120 lm, 6000 K - 6500 K, 1 W

Goobay 
Bike-Power 5.0 (5.000 mAh)
poręczny powerbank na kierownicę 5000 mAh do montażu na ramie roweru

•  ze złączem USB do ładowania urządzeń mobilnych
•  pojemność akumulatora 5 Ah wystarcza na pełne naładowanie do dwóch 

smartfonów lub małych urządzeń
•  prąd wejściowy 1,5 A umożliwia szybkie ładowanie powerbanku
•  prąd wyjściowy 2,0 A wystarczający dla smartfonów
•  wbudowana latarka LED i wskaźnik stanu LED
•  prosty montaż, np. na ramie roweru
•  w zestawie uchwyt na rower (możliwość obracania o 360°)

Goobay 
Torebka plażowa na smartfony do 5,5”
odporna na wodę i piasek torebka ochronna do aktywności na świeżym powietrzu

• stabilne zamknięcie klipsem zabezpiecza przed wilgocią i zanieczyszczeniami
• wykonywanie zdjęć pod wodą na głębokości do 10 m
•  przezroczysta z obu stron, aby można było używać ekranu  

dotykowego i aparatu
• pasek zabezpiecza przed zanurzeniem i upuszczeniem
• odporna na wodę IPX8

Goobay 
Torebka plażowa na smartfony do 5”
odporna na wodę i piasek torebka ochronna do aktywności na świeżym powietrzu

•  potrójne zamknięcie zabezpiecza przed wilgocią i zanieczyszczeniami
•  wykonywanie zdjęć pod wodą na głębokości do 2 m
•  przezroczysta z obu stron, aby można było używać ekranu  

dotykowego i aparatu
•  pasek zabezpiecza przed zanurzeniem i upuszczeniem
•  odporna na wodę IPX8
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Goobay 
Zewnętrzna taśma LED, 1|2 m
idealna do zajęć na wolnym powietrzu: na kempingi, wędrówki, festiwale, 
tarasy, do ogrodów itd.

•  wielofunkcyjne źródło światła – jako elastyczna taśma świetlna lub 
oświetlenie kempingowe

•  60|120 diod LED (SMD2835) zapewnia jasne światło
•  IP65 – doskonała ochrona przy każdej pogodzie (-20~60°C)
•  odwracalny wtyk USB A można podłączać niezależnie od kierunku
•  kompatybilna z powerbankami, notebookami, telefonami komórkowymi 

itd. ze złączem USB A (wyjście: min. 1,44|2,88 A)
•  w komplecie worek z nylonu typu ripstop, 3|6 opaski silikonowe i  

3|6 suwaki magnetyczne
•  worek nadaje się do transportu pozostałych akcesoriów

Goobay 
Lampion LED z funkcją Blowing Control
dekoracyjne oświetlenie do pokojów dziennych, na balkony, tarasy lub kempingi

•  Blowing Control – ciekawa funkcja pozwalająca na zapalanie i gaszenie lampionu 
LED przez dmuchanie po włączeniu

•  3 poziomy ściemniania z funkcją pamięci ostatniej jasności ustawionej przed 
wyłączeniem

•  na stałe wbudowany akumulator litowo-jonowy 5 V / 500 mAh, ze wskaźnikiem 
naładowania

•  czas ładowania ok. 2 godz., czas pracy do 7 godz.
•  w komplecie kabel micro USB do ładowania, długość 30 cm
•  IP20 – brak ochrony przed wodą, nie używać podczas deszczu
•  materiał ABS – odporny na wysoką temperaturę i korozję
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Goobay 
Latarka czołowa LED High Bright 240
idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania,  
na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  duża moc światła 240 lumenów, zasięg świecenia do 100 m i niewielka waga 
zapewniająca duży komfort noszenia

•  7 trybów świecenia: prawy przełącznik – światło punktowe i białe światło ogólne 
100% (czas świecenia ok. 2 godz.), światło punktowe 100% (ok. 4 godz.), światło 
punktowe 50% (ok. 7 godz.) i stroboskopowe światło punktowe (ok. 5 godz.);

•  lewy przełącznik – białe światło ogólne 100%, czerwone światło ogólne 100%,  
zielone światło ogólne 100% (czas świecenia w każdym trybie ok. 3,5 godz.)

•  z praktycznymi funkcjami dodatkowymi: haczyk do zawieszania, gwizdek 
do sytuacji awaryjnych i czerwone tylne światło bezpieczeństwa z 2 trybami 
świecenia (światło ciągłe, światło migające)

•  zabezpieczenie przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4
•  regulowana taśma na głowę i możliwość przechylenia latarki czołowej  

pod kątem do 65° umożliwia idealne oświetlenie drogi
•  zasilanie bateryjne: 3 x bateria AAA (LR03, do nabycia osobno) i  

1 x bateria CR2032 (bateria litowa 3 V, w zestawie)

Goobay 
Lampa kempingowa LED składana, 3 w 1
Wielofunkcyjna towarzyszka przydatna w wielu sytuacjach, takich jak wypoczynek, 
imprezy, kemping i inne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu

•  ta składana lampa 3 w 1 w solidnej obudowie z tworzywa sztucznego pełni 
funkcję lampy stojącej, wiszącej i latarki w jednym

•  po złożeniu zajmuje mało miejsca – zmieści się do każdego plecaka i do każdej 
kieszeni (57 mm wysokości, 94 mm przedłużony)

•  4 tryby świecenia: 100% światło białe (90 lm, ok. 2,5 godz.), 50% światło białe  
(45 lm, ok. 5 godz.), światło świeczki i światło RGB (2 lm, ok. 60 godz.)

•  chowany karabinek do zawieszenia z funkcją światła nocnego dzięki gumie  
fluorescencyjnej

•  zabezpieczenie przed zachlapaniem klasa IPX4
•  Aby włączyć albo wyłączyć lampę, należy przytrzymać włącznik przez  

dwie sekundy – zabezpiecza to przed przypadkowym włączeniem
•  zasilanie bateryjne: 3x AAA (LR03, do nabycia osobno)

Goobay 
Łańcuch świetlny z 10 lampionami LED cotton balls, 
zasilanie bateryjne
modna dekoracja świetlna do użytku wewnątrz pomieszczeń

•  łańcuch świetlny z 10 lampionami LED o ciepłej białej barwie (Ø lampionu 6 cm), 
w kolorze białym, mięta i trawa zielona

•  rozjaśnia każde wnętrze i nadaje mu stylowy wygląd
•  do użytku wewnątrz pomieszczeń (IP20)
•  zasilanie bateryjne (2 x bateria AA, do kupienia osobno)
•  przewód doprowadzający o długości ok. 0,30 m, długość całkowita ok. 1,65 m
•  odstępy między lampionami 15 cm
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Goobay 
Latarka LED Super Bright 1500
idealna do pracy i wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, wędkowania, 
polowania, w przypadku awarii na drodze

•  wyjątkowo jasne diody 20 W LED Cree XHP50.2 o dużej mocy
•  1500 lm, zasięg świecenia do 300 m
•  klasa IPX7 – zabezpieczenie przed silnym deszczem i chwilowym zanurzeniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS;  

wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego  

ustawiania wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek  

do zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (6x baterie AA, do kupienia osobno)

Goobay 
Latarka LED High Bright 300
idealna podczas wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, wędkowania, 
polowania, w przypadku awarii na drodze

•  bardzo jasne 5 W diody LED Cree XPG2 o dużej mocy
•  300 lm o zasięgu świecenia do 150 m
•  klasa IPX4 – zabezpieczenie przed zachlapaniem
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 20% światła oraz SOS;  

wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z pierścieniem regulacji ogniskowej do płynnego  

ustawiania wiązki światła
•  odporna na korozję obudowa aluminiowa oraz praktyczny pasek  

do zawieszenia na ręce
•  zasilanie bateryjne (3x baterie AAA, do kupienia osobno)

Goobay 
Latarka LED Zoom 120
idealna podczas wypoczynku, uprawiania sportu, wędkowania, polowania,  
na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  bardzo jasna dioda LED 3 W
•  120 lm o zasięgu świecenia do 15 m
•  zabezpieczona przed zachlapaniem zgodnie z klasą IPX4 i odporna na uderzenia
•  3 tryby świecenia: 100% światła, 50% światła oraz tryb stroboskopowy;  

wystarczy delikatnie nacisnąć przycisk, aby zmienić tryb
•  głowica latarki z suwakiem do płynnego ustawiania wiązki światła
•  z zabezpieczeniem antykorozyjnym i praktycznym klipsem
•  zasilanie bateryjne (2 x bateria AA, do kupienia osobno)

Goobay 
Elektryczna packa na muchy
szybki i skuteczny sposób pozbycia się owadów

•  w przeciwieństwie do tradycyjnych pacek na muchy nie pozostawia plam 
ani części owadów

•  łatwe użytkowanie
•  napięcie 1000 V zapewnia skuteczną ochronę przeciw uciążliwym owadom
•  zasilanie 2 bateriami AA 1,5 V (w zestawie)
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LR6/AA (Mignon)
Bateria alkaliczno-manganowa (alkaliczna), 1,5 V
50.5 x 14.5 mm

LR03/AAA (Micro)
Bateria alkaliczno-manganowa (alkaliczna), 1,5 V
44.5 x 10.5 mm

LR20/D (Mono)
Bateria alkaliczno-manganowa (alkaliczna), 1,5 V
60.9 x 32 mm

23637

2 szt./blister

•  duża moc dla urządzeń z dużym zapotrzebowaniem na energię
•  długa żywotność dla zastosowań o stałym i niskim zużyciu energii
•  odporna na wysokie i niskie temperatury, okres przechowywania do 7 lat bez utraty mocy
•  nie zawiera śladów rtęci ani kadmu

LR14/C (Baby)
Bateria alkaliczno-manganowa (alkaliczna), 1,5 V
49.5 x 25.8 mm

23635

2 szt./blister

23633

4 szt./blister

23818

24 szt./pudełko XXL

23778

10 szt./blister

23631

4 szt./blister

6LR61/6LP3146/9V Block
Bateria alkaliczno-manganowa (alkaliczna), 1,5 V
25.5 x 16 x 48.5 mm

23639

1 szt./blister

AAA (Micro)/HR03 - 1100 mAh
Akumulator niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH), 1,2 V
44.5 x 10.5 mm

•  duża moc dla urządzeń z dużym zapotrzebowaniem na energię
•  długa żywotność dla zastosowań o stałym i niskim zużyciu energii
•  brak efektu pamięci, dzięki czemu akumulatorka nie trzeba 

całkowicie rozładowywać
•  akumulatorek można naładować nawet 1000 razy, przez co jest 

wyjątkowo przyjazny dla środowiska
•  nie zawiera śladów rtęci ani kadmu

23744

4 szt./blister

•  specjalny wariant akumulatorka z wyjątkowo niskim stopniem  
samoczynnego rozładowywania się (LSD)

•  akumulatorki są wstępnie naładowane i można ich natychmiast użyć
•  akumulatorek można naładować nawet 1000 razy, przez co jest 

wyjątkowo przyjazny dla środowiska
•  brak efektu pamięci, dzięki czemu akumulatorka nie trzeba 

całkowicie rozładowywać

C (Baby)/HR14 - 4500 mAh
Akumulator LSD-NiMH (gotowy do użycia), 1,2 V
49.5 x 25.8 mm

23805

1 szt./blister

Goobay 
Ładowarka podłączana do gniazdka
ładuje maks. 4x baterie AAA albo AA i 2x baterie 9 V

•  nadaje się do wszystkich akumulatorów NiCd i NiMH
•  wbudowany wyłącznik czasowy powoduje automatyczne wyłączenie 

po 8 godzinach
•  prąd ładowania AA/AAA: 2x 500 mA
•  prąd ładowania 9 V: 2x 15 mAA


