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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

52765 Retail Box

Sprzęt zapewniający najlepsze wrażenia.
Pełna moc. Pełny widok. Pełnia wrażeń.

Wysokiej klasy kable zapewniające kinowy dźwięk i płynny obraz przy dużej prędkości, 
tuż przed decydującym skokiem. Ochronne nakładki dla lepszego trzymania kontrolera, 
który dzięki podwójnej stacji ładowania jest zawsze gotowy do użycia. Uchwyt na monitor 
zapewniający doskonały widok na ekran. Nasze akcesoria sprawią, że każda gra stanie się 
wyjątkowym doświadczeniem.

Goobay 
Sterownik PS5 podwójna stacja ładowania
dla maksymalnie dwóch kontrolerów PS5 DualSense™, ze wskaźnikiem ładowania i 
kablem ładowania USB-C™

•  Ładowarka zaprojektowana specjalnie dla kontrolera PlayStation 5 DualSense™, 
ładuje do 2 kontrolerów jednocześnie

•  Podłącza się bezpośrednio do portu USB konsoli PS5 lub dowolnego zasilacza USB 
(5V, 2A).

•  Kontrolery PS5™ są bezpieczne, gdy nie są używane do grania w gry na PlayStation 5.
•  Stan naładowania sygnalizowany jest przez zmianę koloru diod LED:  

czerwony = ładowanie / niebieski = ładowanie
•  Wejście: 5 V (DC), 2 A; wyjście na jedną wtyczkę USB-C™: 5 V (DC), 0,55 A;  

czas ładowania ok. 3-4 godziny
•  Zawiera: 1 m długi, zdejmowany kabel do ładowania USBC™.
•  Z odpornymi na zadrapania i antypoślizgowymi gumowymi stopkami zapewniającymi 

bezpieczną postawę

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.pl/pl/cmp?q=Gaming+Essentials+Salessheet
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58382 Retail Polybag

Goobay 
Zestaw 10 nakładek ochronnych na kontroler PS5
Do kontrolera PlayStation 5 DualSense™, 8x uchwyty na kciuki,  
2x nakładki na klawisze krzyżowe, 1x dwustronna taśma klejąca.

•  Indywidualne nasadki do dostosowania kontrolera w celu uzyskania idealnej 
wysokości i wyczucia drążka

•  Poprawia kontrolę i czucie, zwiększa zakres, w którym możliwe są bardzo 
precyzyjne ruchy kierownicą

•  Drążki analogowe wydłużone do 13mm - optymalizują dźwignię dla lepszego 
celowania

•  Uchwyty na kciuki wykonane z wysokiej jakości silikonu zapobiegają 
zużywaniu się powierzchni kciuka

•  Brak utraty gwarancji na kontroler dzięki mechanice Plug'n Play - po prostu 
włącz i graj

•  Chwyty kciuka w zestawie: 2x płaski / wypukły, 2x płaski / wklęsły, 2x wysoki / 
wypukły, 2x wysoki / wklęsły

•  Krzyżowa nakładka na klawisze poprawia wyczucie kontroli i wydajność w 
grach taktycznych i szybkich.

Everki 
ContemPRO 117
Plecak na laptopa z pokrowcem na konsolę do gier, pasuje do 18”

•  Przestronna komora schowka z wyjmowanym pokrowcem do Wii, Xbox 360, PS3
•  System pięciopunktowego balansującego paska
•  Łatwe do podnoszenia podwójne uchwyty
•  Wodoodporny pokrowiec pogodowy
•  Ergonomiczny panel tylny i ramiączka
•  Kieszenie biodrowe szybkiego dostępu
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

pasuje do urządzeń „do” Waga Szerokość x Wysokość x Głębokość

18 cm (7,1") 1280 g 420 x 530 x 220 mm 51507 Bulk

Goobay
Kabel przyłączeniowy Euro do urządzeń Sonos PLAY:3/
PLAY:5; Czarny
Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7

•  do podłączenia aktywnych kolumn głośnikowych, np. SONOS PLAY:1/PLAY:5

1,00 m 73017 Retail Polybag H03-VV-H2-F 0,75 mm²

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel przyłączeniowy Euro, obustronnie zgięty
Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7

•  zajmuje wyjątkowo mało miejsca
•  nadaje się najlepiej do podłączania odbiorników TV lub do podłączeń za szafkami itp.

0,30 m 56587 Retail Polybag

0,50 m 56588 Retail Polybag

0,75 m 97344 Retail Polybag

1,00 m 97346 Retail Polybag

1,50 m 97348 Retail Polybag

2,00 m 97350 Retail Polybag

3,00 m 97354 Retail Polybag

5,00 m 97355 Retail Polybag

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

0,75 m 97345 Retail Polybag

1,00 m 97347 Retail Polybag

1,50 m 97349 Retail Polybag

2,00 m 97351 Retail Polybag

3,00 m 97356 Retail Polybag

5,00 m 97357 Retail Polybag

Czarny

Biały

Goobay 
Kabel przyłączeniowy Euro
Wtyk europejski (typ C, CEE 7/16) > Gniazdo urządzenia C7

•  uniwersalne zastosowanie
•  nadaje się do takich urządzeń, jak np. telewizor, golarka, radio itd.

0,50 m 97359 Retail Polybag

1,50 m 50084 Retail Polybag

1,80 m 51322 Retail Polybag

3,00 m 95038 Retail Polybag

5,00 m 95039 Retail Polybag

1,50 m 51326 Retail Polybag

1,80 m 96035 Retail Polybag

3,00 m 93987 Retail Polybag

5,00 m 93988 Retail Polybag

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

H03-VV-H2-F 0,75 mm²

Biały

Czarny

https://www.wentronic.com
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Goobay 
CAT 8.1 patch cable, S/FTP (PiMF)
LSZH niezawierający halogenów, miedź AWG 24

•  przeznaczony do sieci Ethernet w standardzie 25/40G Base-T (gotowość do technologii 
40 Gb) i kompatybilny wstecznie, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

•  sprawdzony w 100% pod kątem CAT 8.1 Channel (załączony protokół pomiarowy + 
numer seryjny)

•  maks. przepustowość 2000 MHz / 2 GHz
•  nowa wtyczka RJ45 Cat.8 wg normy branżowej z pozłacanymi powierzchniami  

stykowymi (PIN) 50µ.
•  odpowiedni dla Power over Ethernet (PoE, PoE+, UPoE i 4PPoE)
•  podwójnie ekranowany kabel sieciowy/LAN: ekranowanie par żył:  

PIMF (pary w folii metalowej) + ekranowanie całości: oplot
•  zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), 

takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

Goobay 
Kabel patchowy RJ45 (CAT 6A, 500 MHz)  
z surowym kablem CAT 8.1 S/FTP
LSZH niezawierający halogenów, miedź AWG 24

•  przeznaczony do sieci Ethernet w standardzie 25/40G Base-T (gotowość do technologii 
40 Gb) i kompatybilny wstecznie, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

•  CAT 8.1 kabel surowy o maksymalnej szerokości pasma: 2000 MHz / 2 GHz
•  nowe złącze RJ45 zgodnie ze standardem przemysłowym o pozłacanych powierzchniach 

stykowych (PIN) 50 µ.
•  odpowiedni dla Power over Ethernet (PoE/PoE+)
•  podwójnie ekranowany kabel sieciowy/LAN: ekranowanie par żył:  

PIMF (pary w folii metalowej) + ekranowanie całości: oplot
•  zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), 

takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

Długość kabla Niebieski Szary Czarny Biały

Bulk Bulk Bulk Bulk

0,25 m 45657 55134 66719 55122

0,50 m 45658 55135 66720 55123

1,00 m 45659 55136 66721 55124

2,00 m 45660 55137 66722 55125

3,00 m 45661 55138 66723 55126

5,00 m 45662 55139 66724 55127

Długość kabla Niebieski Szary Czarny Biały

Bulk Bulk Bulk Bulk

7,50 m 45663 55140 66725 55128

10,00 m 45664 55141 66726 55129

15,00 m 45665 55142 66727 55130

20,00 m 55119 55143 66728 55131

25,00 m 55120 55144 66729 55132

Materiał osłony kabla LSZH

Średnica płaszcza kabla 8,2 mm

max. przepustowość 2000 MHz

Typ kabla Rundkabel

Wewnętrzna Materiał przewodzący CU (miedź)

Przewód wewnętrzny, średnica żyły 0,2 mm

AWG 24/7 (stranded)

Klasa ekranowanie S/FTP (PiMF)

Ilość ekranowanie 2 x

Typ 1, osłaniając folia (aluminium) PiMF

Typ 2, osłaniając
kompletne ekranowanie:  
oplot (aluminium)

Ochrona kink obustronnie

Połączenie typu Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C)

Połączenie, ekranowanie tak

Połączenie, materiał obudowy PVC

Połączenie, materiał styków pozłacany 50µ

Zabezpieczenie zatrzask obustronnie

Styki EIA/TIA-568B

Materiał osłony kabla LSZH

Średnica płaszcza kabla 8,2 mm

max. przepustowość 2000 MHz

Typ kabla Cat 8.1 kable

Wewnętrzna Materiał przewodzący CU (miedź)

Przewód wewnętrzny, średnica żyły 0,2 mm

AWG 24/7 (stranded)

Klasa ekranowanie S/FTP (PiMF)

Ilość ekranowanie 2 x

Typ 1, osłaniając folia (aluminium) PiMF

Typ 2, osłaniając
kompletne ekranowanie:  
oplot (aluminium)

LSZH tak

Ochrona kink obustronnie

Połączenie typu Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C)

Połączenie, ekranowanie tak

Połączenie 2, Typ Gniazdo przemysł RJ45 (8P8C))

Połączenie, materiał obudowy PVC

Połączenie, materiał styków pozłacany 50µ

Zabezpieczenie zatrzask obustronnie

Styki EIA/TIA-568B

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel USB-C™ na Micro-B 3.0, czarny
Wtyk micro USB 3.0 (typ B) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji 
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do  
5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z 
urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

0,60 m 67995 Bulk

1,00 m 67996 Bulk

Goobay 
Kabel USB 3.0 Superspeed, Czarny
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk micro USB 3.0 (typ B)

•  SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
•  10 razy szybszy niż USB 2.0
•  certyfikat UL

0,50 m 95734 Bulk

1,00 m 95169 Bulk

1,80 m 95026 Bulk

3,00 m 95027 Bulk

Goobay 
Kabel USB 3.0 Dual Power SuperSpeed, Czarny
Wtyk USB 3.0 (typ A), Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk micro USB 3.0 (typ B)

•  SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
•  10 razy szybszy niż USB 2.0
•  kabel rozgałęziający USB do zasilania dwóch portów USB
•  do urządzeń pobierających dużo energii, np. zewnętrznych dysków twardych 2,5"
•  certyfikat UL

0,30 m 95746 Bulk

Clicktronic Casual
Kabel przejściowy USB 3.0
Szybki adapter z wtyku USB-C™ na wtyk USB A

•  pasuje do wielu urządzeń pamięci masowej i urządzeń peryferyjnych, 
takich jak dyski lub rozdzielacze USB

•  SuperSpeed – przesył danych z prędkością do 5 Gbit/s – 10 razy szybciej 
niż przez USB 2.0

•  umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 4,5 W
•  wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
•  niezakłócony przepływ sygnału dzięki przewodowi z czystej miedzi i 

podwójnemu ekranowaniu
•  styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia 

przesyłu

1,00 m 45124 Retail Box

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel USB-C™ USB 3.1, 2. generacji, 3 A, czarny
Wtyk USB (typ A) > Wtyk USB-C™

•  umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 60 W / 20V
•  wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
•  SuperSpeed + transmisje danych do 10 Gbit / s - 20x szybciej niż USB 2.0

0,50 m 41073 Bulk

1,00 m 41074 Bulk

Goobay 
Kabel ładujący Super Speed USB-C™ do  
USB A 3.0 Sync & Charge
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji 
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do  
5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z 
urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

1,00 m 67890 Bulk

2,00 m 71221 Bulk

3,00 m 73141 Bulk

Goobay 
Przedłużacz USB 3.0 SuperSpeed, Czarny
Wtyk USB 3.0 (typ A) > Gniazdo USB 3.0 (typ A)

•  SuperSpeed – przesyłanie danych z prędkością do 5 Gb/s
•  10 razy szybszy niż USB 2.0
•  certyfikat UL

1,80 m 93998 Bulk

3,00 m 93999 Bulk

5,00 m 95726 Bulk

Goobay 
Sync & Charge Super Speed USB-C™ do  
USB A 3.0 przedłużacz
Gniazdo USB 3.0 (typ A) > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji 
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 15 W.

•  SuperSpeed Data Transfer - Kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu danych do  
5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.

•  Kompatybilność wsteczna - Kabel USB-C™ jest kompatybilny wstecznie z 
urządzeniami USB 2.0 i USB 1.1.

•  Sync & Charge - Kabel synchronizacyjny USB-C™ do synchronizacji,  
transferu danych i ładowania.

0,20 m 67894 Bulk

https://www.wentronic.com
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Clicktronic Casual
Kabel USB 3.1
Szybki kabel do transmisji danych USB 3.1 z wtykami USB-C™

•  pasuje do wielu urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety
•  SuperSpeed – przesył danych z prędkością do 5 Gbit/s – 10 razy szybciej 

niż przez USB 2.0
•  umożliwia superszybką synchronizację i ładowanie z mocą do 4,5 W
•  wtyczki USB-C™ można używać obustronnie
•  niezakłócony przepływ sygnału dzięki przewodowi z czystej miedzi i 

podwójnemu ekranowaniu
•  styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia 

przesyłu

1,00 m 45131 Retail Box

Goobay 
Synchronizuj i ładuj kabel Super Speed   USB-C ™ 3.2 Gen 1 
USB-C™
Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™

•  Funkcja szybkiego ładowania - kabel ładujący USB-C™ do superszybkiej synchronizacji 
i ładowania urządzeń wyposażonych w USB-C™ o mocy do 60 W.

•  Szeroki zakres zastosowań - nadaje się do przesyłania filmów, muzyki, filmów i plików.
•  SuperSpeed Data Transfer - kątowy kabel USB-C™ obsługuje prędkość transferu 

danych do 5 Gb/s - 10 razy większą niż USB 2.0.
•  Transmisja wideo i audio - kabel danych USB-C™ umożliwia przesyłanie filmów wraz 

z zawartością audio na zewnętrzny ekran. Dzięki temu filmy mogą być przesyłane 
strumieniowo np. z MacBooka do telewizora/monitora z gniazdem USB-C™.

•  Synchronizacja i ładowanie - kabel synchronizacyjny USB-C ™ do synchronizacji, 
przesyłania danych i ładowania wszystkich urządzeń ze złączem USB-C ™.

0,50 m 67975 Bulk

1,00 m 67976 Bulk

1,50 m 66507 Bulk

2,00 m 66508 Bulk

3,00 m 66509 Bulk

Goobay 
Kabel USB-C™ USB 3.2, 2x2 generacji, 5 A, czarny
Wtyk USB-C™ > Wtyk USB-C™

•  wtyk USB-C™ może być używany obustronnie
•  do bardzo szybkiej synchronizacji i ładowania z mocą do 100 W / 20V / 5A
•  SuperSpeed20Gbps – przesyłanie danych z prędkością do 20 Gb/s – 40 razy szybciej 

niż przez USB 2.0

0,50 m 38872 Bulk

1,00 m 38873 Bulk

https://www.wentronic.com
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Goobay Series 2.1 8K
Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji  
z obsługą Ethernet
Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz

•  Ultra HD do 8K@60Hz (4320p) i 4K@120Hz (2160p) odpowiednie i 3D 50/60Hz
•  niezakłócone ruchy (szarpnięcia) i przejścia, dynamiczne częstotliwości odświeżania 

(VRR)
•  nowy standard HDMI zapewniający nienaganne wrażenia z oglądania filmów i grania 

w gry, dla miłośników filmów i graczy
•  HDCP 2.2
•  obsługuje Przestrzeń kolorów RGB z 14-bitowego skanowania YCbCr 4: 2: 0 1,2 DSC 

kompresji wideo
•  Prędkość transmisji danych max. 48 Gbit/s
•  zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), 

takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

0,50 m 41081 Bulk

1,00 m 41082 Bulk

1,50 m 41083 Bulk

2,00 m 41084 Bulk

3,00 m 47575 Bulk

5,00 m 52766 Bulk

Goobay Series 2.1 8K
Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji  
z obsługą Ethernet, atestowany
Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz

•  certyfikat HDMI, oficjalnie licencjonowane i przetestowany kabel zapewnia optymalną 
jakość sygnału. Biegły Ultra High Speed   HDMI kabel spełnia wymagania jakościowe 
normy i gwarancje HDMI do obsługi wszystkich funkcji.

•  Ultra HD do 8K@60Hz (4320p) i 4K@120Hz (2160p) odpowiednie i 3D 50/60Hz
•  niezakłócone ruchy (szarpnięcia) i przejścia, dynamiczne częstotliwości odświeżania 

(VRR)
•  nowy standard HDMI zapewniający nienaganne wrażenia z oglądania filmów i grania 

w gry, dla miłośników filmów i graczy
•  obsługuje Przestrzeń kolorów RGB z 14-bitowego skanowania YCbCr 4: 2: 0 1,2 DSC 

kompresji wideo
•  zwłaszcza dla konsol do gier z obrazem o wysokiej rozdzielczości (4k/120Hz, 8k/60Hz), 

takich jak Sony Playstation 5 (PS 5) lub Microsoft Xbox X

0,50 m 58267

Clicktronic Casual
Kabel HDMI™ o bardzo dużej szybkości transmisji
Kabel o dużej szybkości transmisji danych do rozdzielczości 8K@60 Hz

•  conducteur en cuivre pur et blindage double sens pour une qualité de signal claire
•  Ultra High Speed HDMI™ do 3D i Ultra HD aż do rozdzielczości  8K@60 Hz i 4K@120 Hz
•  przepustowość 48 Gbps do nieskompresowanego sygnału wideo 8K (7680 x 4320 p) z 

HDR
•  dzięki wbudowanemu przewodowi z obsługą sieci Ethernet nie trzeba podłączać 

dodatkowych kabli sieciowych ani audio
•  styki pokryte 24-karatowym złotem zapewniają minimalne zakłócenia przesyłu

1,50 m 40989 Retail Box
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58967 Retail Box

58977 Retail Box

58971 Retail Box

Goobay 
Ekstraktor audio HDMI™/4K2K 7.1
wyodrębnia sygnał dźwiękowy ze źródła HDMI™ i udostępnia go osobno do 
transmisji

•  zgodny ze standardem HDMI™, HDCP 1.2
•  obsługuje High-Bit-Rate (HBR) Audio
•  obsługuje częstotliwość próbkowania audio HDMI™ do 192 kHz
•  obsługuje częstotliwość próbkowania audio Optical S/PDIF do 192 kHz
•  obsługuje 4K2K, 3D
•  prosty montaż i obsługa

Goobay 
Manualny przełącznik HDMI™
do podłączenia maksymalnie 3 urządzeń do np. 1 odbiornika telewizyjnego

•  przełącza automatycznie między 3 sygnałami HD, przy czym priorytet ma sygnał 
najnowszy

•  obsługuje HDTV do maksymalnej rozdzielczości 1080p (Full HD)
•  zgodność ze standardem HDCP
•  ręczne przełączanie na przednim panelu urządzenia
•  kompatybilny z sygnałem kodowanym technologią HDCP
•  zgodny ze standardem HDMI 1.4b
•  z pozłacane styki

Goobay Series 1.4
Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 2 wydajność (Full HD)
rozdziela sygnał HDMI™ na maksymalnie 2 ekrany

•  obsługuje 4K Ultra HD @ 30 Hz
•  obsługuje 3D i HDTV aż do Full HD (1080p)
•  aktywne wzmacnianie sygnału umożliwia transmisję na odległość do 20 m
•  ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem
•  ekranowana obudowa z metalu oraz
•  prosty montaż i obsługa
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58978 Retail Box

58979 Retail Box

58976 Retail Box

Goobay Series 1.4
Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 4 wydajność (Full HD)
rozdziela kombinację 4 sygnałów HDMI™ o różnej rozdzielczości i dźwięku 
wielokanałowego na maksymalnie 2 ekrany

•  obsługuje 4K, 3D Full HD (1080p)
•  do wyjść HDMI™ można podłączyć dowolnie jedno źródło lub różne źródła
•  wbudowany automatyczny mechanizm inteligentnego przełączania na aktywne 

wejścia
•  obsługuje nieskompresowane formaty audio, np. LPCM
•  obsługuje takie formaty audio, jak np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i 

Dolby True HD)
•  obsługuje HDCP
•  ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem

Goobay Series 1.4
Rozdzielacz HDMI™, 1 wkład / 8 wydajność (Full HD)
rozdziela sygnał HDMI™ na maksymalnie 8 ekrany

•  obsługuje 4K Ultra HD @ 30 Hz
•  obsługuje 3D i HDTV aż do Full HD (1080p)
•  aktywne wzmacnianie sygnału umożliwia transmisję na odległość do 20 m
•  ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem
•  ekranowana obudowa z metalu oraz
•  prosty montaż i obsługa

Goobay Series 1.4
HDMI™ Matrix 4 x 2 (Full HD)
rozdziela kombinację 4 sygnałów HDMI™ o różnej rozdzielczości i dźwięku 
wielokanałowego na maksymalnie 2 ekrany

•  obsługuje 4K, 3D Full HD (1080p)
•  do wyjść HDMI™ można podłączyć dowolnie jedno źródło lub różne źródła
•  wbudowany automatyczny mechanizm inteligentnego przełączania na aktywne 

wejścia
•  obsługuje nieskompresowane formaty audio, np. LPCM
•  obsługuje takie formaty audio, jak np. DTS Digital, Dolby Digital (w tym DTS-HD i 

Dolby True HD)
•  obsługuje HDCP
•  ekranowana obudowa z metalu oraz styki pokryte 24-karatowym złotem
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Goobay Basic
Montaż na monitorze FLEX
do montażu na stole z wysuwanym ramieniem dla jednego ekranu, z regulacją 
wysokości, (odchylanie i przechylanie) do 15 kg

•  Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.

•  Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki 
możliwości pochylania do 15°, przechylania do 180° i regulacji wysokości od 100 do 
400 mm.

•  Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-32" (33-81 cm).
•  W razie potrzeby ramię monitora można przedłużyć za pomocą przegubu do 385 

mm.
•  Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli 

połączeniowych.
•  Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć 

bez pozostałości.

Goobay Basic
Montaż na monitorze
do montażu na stole dla jednego ekranu, z regulacją wysokości, (odchylanie i  
przechylanie) do 15 kg

•  Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.

•  Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki 
możliwości pochylania do 15°, przechylania do 180° i regulacji wysokości od 100 do 
400 mm.

•  Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-32" (33-81 cm).
•  Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli 

połączeniowych.
•  Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć 

bez pozostałości.
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69296 Retail Box

Goobay Basic
Montaż na monitorze TWIN
do montażu na stole dla dwóch ekranów, z regulacją wysokości, (odchylanie i  
przechylanie) do 8 kg

•  Możliwość montażu w biurze lub w domu zapewnia optymalne wykorzystanie 
przestrzeni, idealny kąt widzenia i przyjemną obsługę.

•  Metalowa konstrukcja zapewnia stabilne trzymanie i optymalny kąt widzenia dzięki 
możliwości pochylania do 15°, przechylania do 180° i regulacji wysokości od 100 do 
320 mm.

•  Uchwyt jest odpowiedni dla wszystkich popularnych monitorów od 13-23" (33-58 cm).
•  Zintegrowany system zarządzania kablami zapewnia porządek i ochronę kabli 

połączeniowych.
•  Montuje się go za pomocą zacisku stołowego, który w razie potrzeby można usunąć 

bez pozostałości.

Goobay Basic
Projector Ceiling Mount (M)
dla małych i średnich projektorów, w pełni ruchome (srebro) do max. 10 kg

•  Odległość od sufitu można zmieniać za pomocą dwóch rur montażowych 
(130 mm lub 200 mm) dołączonych do dostawy.

•  Uchwyt sufitowy może być odchylany do 15° i obracany o 360°.
•  Projektor może być łatwo regulowany za pomocą zintegrowanego przegubu 

osiowego nawet po instalacji.
•  Wewnętrzne ułożenie kabli zapewnia uporządkowany wygląd.

Srebrny 51905 Retail Box

Biały 51896 Retail Box
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