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45162 Retail Polybag

Goobay
Quick Charge Szybka ładowarka samochodowa
18 W max. 2,4 A (12/24 V), 1x USB, QC 3.0

•  Szybka ładowarka w formacie mini ładuje urządzenia z gniazda zapalniczki  
samochodowej.

•  Szybka ładowarka z QC 3.0, ładuje urządzenia zapalniczki samochodowej do  
4x szybciej niż tradycyjne ładowarki.

•  Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji adapter do ładowania niemal całkowicie 
chowa się w zapalniczce samochodowej i zamienia ją w gniazdo USB.  
Łatwe do ponownego usunięcia opuszkami palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro, 
iPad Air, iPad Mini, z powerbankiem i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych o napięciu 12 V oraz w 
samochodach ciężarowych o napięciu wejściowym 24 V

•  Zintegrowane układy elektroniczne zabezpieczają podłączone urządzenia i 
zapewniają wielostronną ochronę przed nadmiernym prądem,  
przeładowaniem i przegrzaniem.

Kompaktowi i sprytni towarzysze podróży 
Nieodzowne podczas najbliższego urlopu 

W podróży służbowej, w trasie, podczas aktywnego i spokojnego wypoczynku – nasze plecaki, 
latarki i przejściówki ułatwiają podróż. Urządzenia elektroniczne, np. smartfon, aparat, tablet 
i czytnik książek elektronicznych, są w ciągłym użyciu. Mamy w ofercie kilka sprytnych akcesoriów 
podróżnych, dzięki którym nigdy nie zabraknie wam energii.

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.pl/pl/campaign/travel-essentials-22_492?sort=popularity
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44176 Retail Polybag

44177 Retail Polybag

58912 Retail Polybag

Goobay 
Ładowarka samochodowa (1x USB)
5 W max. 1,0 A (12/24 V), 1x USB

•  Ładowarka w formacie mini ładuje urządzenia podłączone do zapalniczki  
samochodowej

•  Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji adapter do ładowania niemal całkowicie 
chowa się w zapalniczce samochodowej i zamienia ją w gniazdo USB.  
Łatwe do ponownego usunięcia opuszkami palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro, 
iPad Air, iPad Mini, z powerbankiem i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych o napięciu 12 V oraz w 
samochodach ciężarowych o napięciu wejściowym 24 V

•  Zintegrowane układy elektroniczne zabezpieczają podłączone urządzenia i 
zapewniają wielostronną ochronę przed nadmiernym prądem,  
przeładowaniem i przegrzaniem.

Goobay 
Ładowarka samochodowa dwustanowiskowa Dual-USB  
(2x USB)
12 W max. 2,4 A (12/24 V), 2x USB

•  Ładowarka w formacie mini ładowanie 2 urządzeń z gniazda zapalniczki samochodo-
wej.

•  Ładowarka ładuje urządzenia podłączone do gniazda zapalniczki samochodowej 
prądem o natężeniu do 2,4 A i obsługuje urządzenia w trybie szybkiego ładowania.

•  Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji adapter do ładowania niemal całkowicie 
chowa się w zapalniczce samochodowej i zamienia ją w gniazdo USB. Łatwe do po-
nownego usunięcia opuszkami palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro, 
iPad Air, iPad Mini, z powerbankiem i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych o napięciu 12 V oraz w 
samochodach ciężarowych o napięciu wejściowym 24 V

•  Zintegrowane układy elektroniczne zabezpieczają podłączone urządzenia  
i zapewniają wielostronną ochronę przed nadmiernym prądem,  
przeładowaniem i przegrzaniem.

Goobay
Ładowarka samochodowa dwustanowiskowa Dual USB  
(2x USB)
15,5 W max. 3,1 A (12/24 V), 2x USB

•  Ładowarka w formacie mini ładowanie 2 urządzeń z gniazda zapalniczki samochodowej.
•  Ładowarka ładuje urządzenia podłączone do zapalniczki samochodowej prądem o 

natężeniu do 3,1 A i obsługuje urządzenia w trybie szybkiego ładowania.
•  Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji adapter do ładowania niemal całkowicie 

chowa się w zapalniczce samochodowej i zamienia ją w gniazdo USB. Łatwe do  
ponownego usunięcia opuszkami palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro, 
iPad Air, iPad Mini, z powerbankiem i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych o napięciu 12 V oraz w 
samochodach ciężarowych o napięciu wejściowym 24 V

•  Zintegrowane układy elektroniczne zabezpieczają podłączone urządzenia i 
zapewniają wielostronną ochronę przed nadmiernym prądem,  
przeładowaniem i przegrzaniem.

https://www.wentronic.com
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71897 Retail Polybag

Goobay 
Ładowarka samochodowa dwustanowiskowa Dual USB  
(2x USB)
24 W max. 4,8 A (12/24 V), 2x USB

•  Ładowarka w formacie mini ładowanie 2 urządzeń z gniazda zapalniczki  
samochodowej.

•  Ładowarka ładuje urządzenia podłączone do gniazda zapalniczki samochodowej 
prądem o natężeniu do 4,8 A i obsługuje 2 urządzenia w trybie szybkiego ładowania.

•  Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji adapter do ładowania niemal całkowicie 
chowa się w zapalniczce samochodowej i zamienia ją w gniazdo USB. Łatwe do  
ponownego usunięcia opuszkami palców.

•  Kompatybilny ze smartphone'ami takimi jak Apple iPhone, Samsung Galaxy, Nokia, 
Xiaomi, Google Pixel, LG, Huawei, Blackberry, tabletami takimi jak Apple iPad Pro, 
iPad Air, iPad Mini, z powerbankiem i bateriami zewnętrznymi

•  Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych o napięciu 12 V oraz w 
samochodach ciężarowych o napięciu wejściowym 24 V

•  Zintegrowane układy elektroniczne zabezpieczają podłączone urządzenia  
i zapewniają wielostronną ochronę przed nadmiernym prądem,  
przeładowaniem i przegrzaniem.

czarny 44949 Retail Polybag

biały 44950 Retail Polybag

Goobay
Ładowarka USB (5 W)
kompaktowy zasilacz USB ze 1x złączem USB

•  Mały i kompaktowy - płaska konstrukcja sprawia, że zasilacz jest idealnym towarzyszem 
podróży.

•  Uniwersalne zastosowanie do urządzeń takich jak smartfony czy tablety ładowane 
przez USB lub jako zasilacz do urządzeń ładowanych przez USB

•  Zgodny dla wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, Samsung Galaxy serii, 
Sony, Huawei, LG, Xiaomi

•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem  
i zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.

•  Zasilacz o zakresie napięcia wejściowego 100-240 V może być stosowany również za 
granicą.

czarny 44947 Retail Polybag

Goobay
Ładowarka USB (5 W)
kompaktowy zasilacz USB ze 1x złączem USB

•  Mały i kompaktowy - płaska konstrukcja sprawia, że jest idealnym towarzyszem 
podróży.

•  Port USB na boku umožňuje prostorově úsporné vedení kabelů.
•  Univerzálně vhodný pro zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety, které se nabíjejí 

přes USB, nebo jako zdroj napájení pro zařízení přes USB.
•  Kompatybilny z urządzeniami wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, 

Samsung Galaxy series, Sony, Huawei, LG, Xiaomi
•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i  

zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.
•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 

granicą

https://www.wentronic.com
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biały 44952 Retail Polybag

Goobay
Podwójna ładowarka USB (12 W)
kompaktowy zasilacz USB z 2x złączami USB

•  ładuje do 2 urządzeń jednocześnie
•  Mały i kompaktowy - płaska konstrukcja sprawia, że zasilacz jest idealnym  

towarzyszem podróży.
•  Port USB na boku umožňuje prostorově úsporné vedení kabelů.
•  Univerzálně vhodný pro zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety,  

které se nabíjejí přes USB, nebo jako zdroj napájení pro zařízení přes USB.
•  Kompatybilny z urządzeniami wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, 

Samsung Galaxy series, Sony, Huawei, LG, Xiaomi
•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 

zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.
•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 

granicą

Goobay 
Podwójna szybka ładowarka USB/QC3.0 (28 W)
ładuje do 4x szybciej niż standardowe ładowarki

•  ładuje do 2 urządzeń jednocześnie
•  Port USB do szybkiego ładowania urządzeń ze standardem Quick Charge (QC 3.0) jest 

do 4x szybszy niż standardowe ładowarki 18 W.
•  Další port USB-A pro nabíjení 2 zařízení současně (10 W)
•  Univerzálně vhodný pro zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety, které se 

nabíjejí přes USB, nebo jako zdroj napájení pro zařízení přes USB.
•  Kompatybilny z urządzeniami wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, 

Samsung Galaxy series, Sony, Huawei, LG, Xiaomi
•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 

zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.
•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 

granicą

czarny 44956 Retail Polybag

biały 44957 Retail Polybag

czarny 59357 Retail Polybag

biały 59358 Retail Polybag

Goobay 
Szybka ładowarka USB-C™ PD (Power Delivery) Nano (20 W)
nadaje się do urządzeń z USB-C ™ (Power Delivery), takie jak iPhone 12

•  Kompaktowa konstrukcja sprawia, że szybka ładowarka jest idealnym towarzyszem 
podróży. Poręczny, smukły i lekki jak piórko, mieści się w każdej kieszeni.

•  Ładowanie do 4x szybsze niż w przypadku standardowych ładowarek: od 0% do 50% 
w 30 min.

•  Uniwersalnie odpowiedni dla urządzeń, takich jak smartfony lub tablety, które są 
ładowane przez USB-C™ lub jako zasilacz do zasilania urządzeń przez USB-C™

•  Zgodny dla wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, Samsung Galaxy 
serii, Sony, Huawei, LG, Xiaomi

•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.

•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 
granicą

https://www.wentronic.com
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45040 Retail Polybag

Goobay 
USB-C™ PD (Power Delivery) szybka ładowarka (25 W)
nadaje się do urządzeń z USB-C ™ (Power Delivery), takie jak Samsung Galaxy S21, S20

•  Łładowanie do 4x szybsze niż w przypadku standardowych ładowarek: od 0% do 50% 
w 30 min.

•  Szybkie ładowarki przykład Galaxy S21, S20 (identyczny z oryginalnym ładowania  
EP-TA800)

•  uniwersalnie odpowiedni dla urządzeń, takich jak smartfony lub tablety, które są 
ładowane przez USB-C™ lub jako zasilacz do zasilania urządzeń przez USB-C™

•  Kompatybilny z urządzeniami wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, 
Samsung Galaxy series, Sony, Huawei, LG, Xiaomi

•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.

•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 
granicą

czarny 57748 Retail Polybag

biały 57749 Retail Polybag

Goobay 
Zasilacz USB-C™ 3,0 A
uniwersalna ładowarka do wielu małych urządzeń z połączenia USB-C™

•  umożliwia szybkie ładowanie bezpośrednio do gniazdka
•  Kabel połączeniowy o długości 1,5 m zapewniający wystarczającą swobodę ruchu
•  Univerzálně vhodný pro zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety, které se 

nabíjejí přes USB-C™, nebo jako zdroj napájení pro zařízení přes USB-C™.
•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 

zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.
•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 

granicą

biały 44962 Retail Polybag

Goobay 
4-kierunkowa ładowarka USB (30 W)
wielokrotny zasilacz USB do jednoczesnego ładowania do 4 urządzeń

•  Ładowarka USB Goobay jest wyposażona w 4x porty USB-A i może ładować do  
4 urządzeń jednocześnie.

•  inteligentne rozpoznawanie ładunków (ID Chip Technology) kontroluje optymalny 
prąd ładowania do 3A (15W).

•  Univerzálně vhodný pro zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety,  
které se nabíjejí přes USB, nebo jako zdroj napájení pro zařízení přes USB.

•  Kompatybilny z urządzeniami wielu producentów, takich jak Apple iPhone lub iPad, 
Samsung Galaxy series, Sony, Huawei, LG, Xiaomi

•  Zintegrowane układy elektroniczne chronią przed przeciążeniem, przegrzaniem i 
zwarciem, zapewniając optymalne bezpieczeństwo.

•  Zasilacz z zakresem napięcia wejściowego 110-240 V, może być również używany za 
granicą

https://www.wentronic.com
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Goobay 
Kabel tekstylny Lightning na USB-A z metalowymi wtyczkami 
(gwiezdna szarość/srebrny)
elegancki i wyjątkowo wytrzymały kabel do urządzeń np. Apple iPhone, iPad  
(certyfikat firmy Apple MFi)

•  Kabel do ładowania Lightning od Goobay umożliwia superszybkie ładowanie  
z maksymalnym natężeniem 3 A.

•  Kabel do transmisji danych ze złącza Lightning na USB A z szybką transmisją danych 
do 480 Mbit/s.

•  Oplatany kabel tekstylny ze zoptymalizowaną ochroną przed zginaniem na meta-
lowych wtyczkach jest zabezpieczony przed złamaniem i zaprojektowany na ponad 
10 000 cykli zginania.

•  Díky zesíleným kovovým konektorům a textilnímu plášti je kabel Lightning 
mimořádně odolný a má dlouhou životnost.

•  Kabel do ładowania ze złączem Apple Lightning umożliwia ładowanie wszystkich 
urządzeń z systemem iOS, takich jak Apple iPhone, iPad, iPod i modele AirPod  
(certyfikat Apple MFi).

•  Wytrzymały kabel ze złącza Lightning na USB-A o długości 1 m jest  
wyjątkowo krótki i umożliwia pokonywanie mniejszych odległości,  
np. w samochodzie lub ciężarówce.

•  Pleciona tekstylna osłona kabla USB do ładowania od Goobay jest  
przyjemna w dotyku i delikatna dla wrażliwych powierzchni.

1,00 m 49268 Retail Polybag

0,50 m 49270 Retail Polybag

1,00 m 49271 Retail Polybag

2,00 m 49269 Retail Polybag

Goobay
Kabel tekstylny Lightning na USB-A z metalowymi wtyczkami 
(gwiezdna szarość/srebrny)  
elegancki i wyjątkowo wytrzymały kabel do urządzeń np. Apple iPhone, iPad  
(certyfikat firmy Apple MFi)

•  Kabel do ładowania Lightning od Goobay umożliwia superszybkie ładowanie z szybką 
transmisją danych do 480 Mbit/s.

•  Pleciony kabel tekstylny ze zoptymalizowaną ochroną przed zginaniem na metalowych 
wtyczkach jest zabezpieczony przed złamaniem kabla

•  Díky zesíleným kovovým konektorům a textilnímu plášti je kabel Lightning 
mimořádně odolný a má dlouhou životnost.

•  Kabel do ładowania ze złączem Apple Lightning umożliwia ładowanie wszystkich 
urządzeń z systemem iOS, takich jak Apple iPhone, iPad, iPod i modele AirPod  
(certyfikat Apple MFi).

•  Pleciona tekstylna powłoka kabla ładującego Goobay USB-C™ jest przyjemna w dotyku 
i delikatna dla wrażliwych powierzchni.

•  Symetryczna wtyczka USB-C™ umożliwiająca łatwe podłączenie kabla (obracana o 180°)

Goobay 
Kabel tekstylny USB-C™ do USB-C™ z metalowymi wtyczkami 
(gwiezdna szarość/srebrny)
elegancki i wyjątkowo wytrzymały kabel połączeniowy dla urządzeń ze złączem USB-C™

•  Kabel do ładowania USB-C™ od Goobay umożliwia superszybkie ładowanie z maksy-
malnym natężeniem 3 A.

•  Kabel USB-C™ z szybką transmisją danych do 480 Mb/s
•  Oplatany kabel tekstylny ze zoptymalizowaną ochroną przed zginaniem na meta-

lowych wtyczkach jest zabezpieczony przed złamaniem i zaprojektowany na ponad 
10 000 cykli zginania.

•  Dzięki wzmocnionym metalowym wtykom i tekstylnej powłoce kabel do ładowania z 
USB-C™ na USB-C™ jest wyjątkowo odporny i trwały.

•  Pleciona tekstylna powłoka kabla ładującego Goobay USB typ C jest przyjemna w 
dotyku i delikatna dla wrażliwych powierzchni.

•  Wytrzymały kabel ładujący USB-C™ o długości 0,5 m jest wyjątkowo  
krótki i umożliwia pokonywanie mniejszych odległości,  
np. w samochodzie osobowym lub ciężarowym.

•  Kabel USB-C™ łączy się ze smartfonem, komputerem, laptopem,  
tabletem itp. i obsługuje funkcję ładowania komputera Apple MacBook.
0,50 m 49301 Retail Polybag

https://www.wentronic.com
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47139 Retail Box

51-90 mm

40733 Retail Box

52-90 mm

45509 Retail Box

50-85 mm

Goobay
Samochodowy uchwyt przyssawkowy do smartfona  
typu slim
do łatwego i bezpiecznego przymocowania w samochodzie

•  Samochodowy uchwyt na telefon komórkowy od Goobay z przyssawką i  
mechanizmem obrotowym gwarantuje pewne mocowanie na przedniej szybie.

•  Przyssawka umożliwia szybki i łatwy montaż uchwytu na telefon komórkowy.
•  360° držák mobilního telefonu s kulovým kloubem pro optimální úhel pohledu na 

displej, ideální např. pro navigační aplikace v autě.
•  Miękko wyściełany tył i boki chronią przed zadrapaniami i utrzymują smartfon  

pewnie i stabilnie na miejscu podczas jazdy.
•  Uchwyt pasuje do wielu smartfonów dzięki możliwości indywidualnej regulacji  

rozmiaru w zakresie od 52 do 90 mm.
•  Samochodowy uchwyt na telefon komórkowy można również zamocować poza 

przednią szybą, np. na desce rozdzielczej, za pomocą samoprzylepnej  
płytki adaptacyjnej (80 mm).

•  Samoprzylepną płytkę adaptera można usunąć z powierzchni bez  
pozostawiania śladów.

Goobay
Samochodowy uchwyt przyssawkowy do smartfona
do łatwego i bezpiecznego przymocowania w samochodzie

•  Samochodowy uchwyt na telefon komórkowy od Goobay z przyssawką i  
mechanizmem obrotowym gwarantuje pewne mocowanie na przedniej szybie.

•  Przyssawka umożliwia szybki i łatwy montaż uchwytu na telefon komórkowy.
•  360° držák mobilního telefonu s kulovým kloubem pro optimální úhel pohledu na 

displej, ideální např. pro navigační aplikace v autě.
•  Miękkie, wyściełane panele boczne chronią przed zadrapaniami i utrzymują smartfon 

pewnie i stabilnie na miejscu podczas jazdy.
•  Uchwyt pasuje do wielu smartfonów dzięki możliwości indywidualnej regulacji  

rozmiaru w zakresie od 52 do 90 mm.
•  Samochodowy uchwyt na telefon komórkowy można również zamocować poza 

przednią szybą, np. na desce rozdzielczej, za pomocą samoprzylepnej płytki  
adaptacyjnej (80 mm).

•  Samoprzylepną płytkę adaptera można usunąć z powierzchni bez  
pozostawiania śladów.

Goobay
Uniwersalny uchwyt na kratkę nawiewu Slim
do łatwego i bezpiecznego przymocowania w samochodzie

•  Uchwyt na telefon komórkowy do samochodu od Goobay można łatwo i stabilnie 
przymocować do wentylacji dzięki technologii szybkiego zatrzasku.

•  Uchwyt na telefon komórkowy jest wyposażony w mechanizm sprężynowy 
umożliwiający indywidualną regulację rozmiaru (51-90 mm), dzięki czemu pasuje do 
wielu smartfonów.

•  Pogumované boční panely chrání před poškrábáním a udržují smartphone během 
jízdy bezpečně na místě.

•  Uchwyt samochodowy na telefon zapewnia doskonały widok na wyświetlacz i jest 
idealny do zastosowań nawigacyjnych.

•  Dzięki prostej i atrakcyjnej konstrukcji uchwyt na smartfon idealnie pasuje do kokpitu.
•  Uniwersalny uchwyt umożliwia nieograniczony dostęp do złączy i elementów obsługi 

telefonu komórkowego.
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38685 Retail Box

45651 Retail Box

47145 Retail Box

Goobay
Podwójny uchwyt magnetyczny na kratkę nawiewu
zapewnia łatwe i bezpieczne mocowanie w samochodzie

•  Magnetyczny uchwyt na telefon komórkowy do samochodu od Goobay składa się z 
1x adaptera do mocowania do otworów wentylacyjnych i 1x metalowych płytek na 
telefon komórkowy.

•  Dzięki technologii szybkiego zatrzasku i podwójnej stopce mocującej uchwyt na  
telefon komórkowy można łatwo i stabilnie przymocować do kratki wentylacyjnej.

•  Magnetický držák umožňuje rychlé umístění a vyjmutí mobilního telefonu jednou 
rukou.

•  Owalny magnes zapewnia szeroką powierzchnię styku i pewnie utrzymuje smartfon 
w miejscu podczas jazdy.

•  Regulowany w zakresie 360° uchwyt samochodowy na telefon zapewnia optymalną 
widoczność wyświetlacza i jest idealny do zastosowań nawigacyjnych.

•  Dzięki prostej i atrakcyjnej konstrukcji uchwyt na smartfon idealnie pasuje do kokpitu.
•  Uniwersalny uchwyt firmy Goobay jest odpowiedni do wielu smartfonów,  

tabletów itp. Etui na telefon komórkowy nie wchodzi w zakres dostawy.

Goobay
Uchwyt magnetyczny do smartfona (45 mm)
do łatwego i bezpiecznego przymocowania w samochodzie

•  Magnetyczny uchwyt na telefon komórkowy do samochodu od Goobay składa się 
z 1x adaptera do mocowania do kratek wentylacyjnych i 2x metalowych płytek na 
telefon komórkowy.

•  Technologia quick-snap ułatwia przymocowanie uchwytu na telefon komórkowy do 
systemu wentylacji.

•  Magnetický držák umožňuje rychlé umístění a vyjmutí mobilního telefonu jednou 
rukou.

•  Magnes utrzymuje smartfon w bezpiecznym i stabilnym miejscu podczas jazdy.
•  Uchwyt samochodowy na telefon zapewnia doskonały widok na wyświetlacz i jest 

idealny do zastosowań nawigacyjnych.
•  Dzięki prostej i atrakcyjnej konstrukcji uchwyt na smartfon idealnie pasuje do kokpitu.
•  Uniwersalny uchwyt firmy Goobay jest odpowiedni do wielu smartfonów,  

tabletów itp. Etui na telefon komórkowy nie wchodzi w zakres dostawy.

Goobay
Uniwersalny zestaw uchwytów magnetycznych o smukłym 
wyglądzie (35 mm)
do prostego i bezpiecznego mocowania małych urządzeń przenośnych w pojeździe

•  Magnetyczny uchwyt na telefon komórkowy do samochodu od Goobay składa się z 
1x adaptera do mocowania do otworów wentylacyjnych i 2x metalowych płytek na 
telefon komórkowy.

•  Technologia quick-snap umożliwia łatwe i stabilne przymocowanie uchwytu na  
telefon komórkowy do kratki wentylacyjnej.

•  Magnetický držák umožňuje rychlé umístění a vyjmutí mobilního telefonu jednou rukou.
•  Magnes pewnie i stabilnie utrzymuje smartfon w miejscu podczas jazdy.
•  Uchwyt samochodowy na telefon zapewnia doskonały widok na wyświetlacz i jest 

idealny do zastosowań nawigacyjnych.
•  Dzięki prostej i atrakcyjnej konstrukcji uchwyt na smartfon idealnie pasuje do kokpitu.
•  Uniwersalny uchwyt firmy Goobay jest odpowiedni do wielu smartfonów,  

tabletów itp. Etui na telefon komórkowy nie wchodzi w zakres dostawy.
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44561 Retail Blister

62089 Retail Box

44560 Retail Blister

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

•  bardzo jasna wysokowydajna dioda LED Cree XPG2 o mocy 5 W
•  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
•  z funkcją zoom - 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 
Uchwyt magnetyczny, samoprzylepny (45 mm)
do szybkiego i bezpiecznego mocowania smartfonów w samochodzie lub w domu

•  Magnetyczny uchwyt samochodowy na telefon komórkowy od Goobay składa się z 1x 
adaptera z podkładką samoprzylepną i 2x metalowych płytek na telefon komórkowy.

•  Podkładka samoprzylepna umożliwia szybki i łatwy montaż uchwytu na telefon 
komórkowy, np. na desce rozdzielczej, półce lub lusterku.

•  Magnetický držák umožňuje rychlé umístění a vyjmutí mobilního telefonu jednou 
rukou.

•  Magnes pewnie i stabilnie przytrzymuje smartfon lub inne metalowe przedmioty, 
takie jak klucze.

•  Uchwyt samochodowy na telefon zapewnia doskonały widok na wyświetlacz i jest 
idealny do zastosowań nawigacyjnych.

•  Dzięki prostej i atrakcyjnej konstrukcji uchwyt na smartfon idealnie pasuje do kokpitu.
•  Uniwersalny uchwyt firmy Goobay jest odpowiedni dla wielu smartfonów i tabletów o 

wadze do 500 g.
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44559 Retail Blister

58391 Retail Box

58392 Retail Box

Goobay 
Latarka LED Super Bright 1500
idealna do pracy i wypoczynku, na kempingu, podczas uprawiania sportu, wędkowania, 
polowania, w przypadku awarii na drodze

•  superjasna wysokowydajna dioda LED Cree XHP50.2 o mocy 20 W
•  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 czołowa LED High Bright 240
z 240 lm i zimnym białym świetle (6500 K), idealna podczas wypoczynku, uprawiania 
sportu, wędkowania, polowania, na kempingu lub w przypadku awarii samochodu

•  duża moc światła 240 lumenów, zasięg świecenia do 80 m i niewielka waga 
zapewniająca duży komfort noszenia

•  7 trybów świecenia: lewy przełącznik - 100 % światło punktowe i biały reflektor (czas 
działania ok. 3 godz.), 100 % światło punktowe (ok. 5 godz.), 50 % światło punktowe 
(ok. 8 godz.) i stroboskopowe światło punktowe (ok. 5 godz.)

•  prawy przełącznik – białe światło ogólne 100 % (czas świecenia ok. 5 godz.), czerwone 
światło ogólne 100 %, zielone światło ogólne 100 % (czas świecenia w każdym trybie 
ok. 12 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 55° umożliwia idealne oświetlenie drogi
•  zasilanie bateryjne: 3x bateria AAA (LR03, do nabycia osobno) i  

1x 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.

•  Oszczędność miejsca po złożeniu, zmieści się w każdym plecaku i kieszeni (wysokość 
58 mm, długość 90 mm)

•  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)
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51043 Retail Box

Goobay 
Zestaw adapterów podróżnych
uniwersalne adaptery sieciowe do podłączania urządzeń elektrycznych z niemieckim 
systemem wtyczek do gniazdek za granicą

•  4 wkładki wtykowe do użytku na całym świecie
•  Wtyczka amerykańska dla USA, Kanady, Bliskiego Wschodu, Ameryki Południowej, 

krajów azjatyckich
•  wtyczka południowoeuropejska dla krajów takich jak Włochy, Hiszpania, Francja, Grecja
•  Wtyczka afrykańska/azjatycka odpowiednia dla krajów byłej  

Wspólnoty Narodów
•  Angielska wtyczka dla Anglii, Szkocji, Irlandii, Hong Kongu, Cypru
•  Adaptery nie konwertują napięcia sieciowego

Goobay 
Adapter podróżny Wielka Brytania do UE
Gniazdo brytyjskie > wtyczka z uziemieniem (typ F, CEE 7/7)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączenia urządzeń z systemem wtykowym UK/BS w niemieckim i francuskim 

systemie styków uziemiających CEE 7/7
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.

czarny 94028 Retail Blister

biały 94026 Retail Blister

Goobay 
Adapter podróżny z świata do UE
Wtyczka z uziemieniem (typ F, CEE 7/7) > gniazdo brytyjskie, gniazdo szwajcarskie  
(typ J, SEV 1011), gniazdo włoskie (typ L, CEI 23-16-VII), gniazdo amerykańskie/japońskie 
(typ B, NEMA 5-15, 3-pinowe)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wieloma międzynarodowymi systemami wtyczek  

w niemieckim i francuskim systemie styków uziemiających CEE 7/7
•  adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane  

do podłączenia do sieci elektrycznej.
•  Odpowiednie dla urządzeń z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch, USA

biały 94270 Retail Blister
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CA US

TYPE A

CU JP

TYPE D

NG ZAIN

CN GB IE

TYPE G

LI CH

TYPE J

CA US

TYPE B

CU JP

TYPE E

EU FR MA

TYPE H

IL PS

DK GL MV

TYPE K

EU IN

TYPE C

CU IL

EU DE TR

TYPE F

AR AU NZ

TYPE I

CL ET IT

TYPE L

TYPE C

EU RU TR

ZA

TYPE M

TYPE FTYPE E

AT BE

Typy gniazd i wtyczek z flagami krajów
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Goobay 
Adapter sieciowy Południowa Afryka
Gniazdo z zestykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > wtyczka RPA (typ M, BS 546, 15-A)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  do podłączania urządzeń z kontaktem uziemiającym wtyczka CEE 7/4 w RPA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.

czarny 95412 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy Wielka Brytania
Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3) > UK 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wtyczką z kontaktem uziemiającym CEE 7/4 w Wielkiej 

Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.

czarny 45352 Bulk

biały 45353 Bulk

czarny 45346 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy Wielka Brytania
wtyczka europejska (typ C, CEE 7/16) > 3-pinową wtyczka UK (typ G, BS 1363)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wtyczką europejską CEE 7/16 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.

czarny 95305 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy Włochy
Gniazdo z zestykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > wtyczka włoska (typ L, CEI 23-16-VII)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  do podłączania urządzeń z kontaktem uziemiającym wtyczka CEE 7/4 we Włoszech
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.
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czarny 45344 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy USA/Japonia
wtyczka europejska (typ C, CEE 7/16) > wtyczka USA/Japonia  
(typ A, NEMA 1-15, 2-pinową)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wtyczką europejską CEE 7/16 w USA.
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane  

do podłączenia do sieci elektrycznej.

biały 45351 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy USA/Japonia
wtyczka z uziemieniem (typ F, CEE 7/7) > gniazdo amerykańskie/japońskie  
(typ B, NEMA 5-15, 3-pinową)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  do podłączania urządzeń amerykańskich w niemieckim i francuskim systemie  

styków uziemiających
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane  

do podłączenia do sieci elektrycznej.

biały 45355 Bulk

Goobay 
Adapter sieciowy USA/Japonia
gniazdo z zestykiem ochronnym (typ F, CEE 7/3) > wtyczka USA/Japonia  
(typ B, NEMA 5-15, 3-pinową)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wtyczkami ze stykiem uziemiającym CEE 7/4 w USA
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane  

do podłączenia do sieci elektrycznej.

Goobay 
Adapter sieciowy Wielka Brytania
Gniazdo z uziemieniem (typ F, CEE 7/3) > 3-biegunowa wtyczka brytyjska (typ G, BS 1363)

•  Poręczna wtyczka podróżna na wyjazdy zagraniczne
•  Do podłączania urządzeń z wtyczką z uziemieniem CEE 7/4 w Wielkiej Brytanii
•  Adapter nie konwertuje napięcia sieciowego
•  Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest przystosowane do podłączenia 

do sieci elektrycznej.

czarny 95307 Bulk
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Everki
EVERYDAY 106 (EKP106)
Lekki plecak na laptopa do urządzeń o przekątnej do 15,6 cala

•  Specjalna przegroda z miękką filcową wyściółką na laptopy o przekątnej do 15,6 cala
•  Miękko wyściełana przegroda na iPada, iPada Pro, Kindle lub tablet
•  Tajna przegródka
•  Przymocuj do uchwytu wózka za pomocą zintegrowanego paska na plecak
•  Wytrzymałe zamki błyskawiczne z metalowymi suwakami
•  Kontrastowa podszewka
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

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

39,6 cm (15,6“) 700 g 340 x 465 x 120 mm 58455 Bulk

Everki
Flight (EKP119)
plecak na laptopa do 16 cali

•  Przyjazna w podróży przegroda na laptopa 16 cali
•  Dziura na kabel słuchawek lub audio
•  Miękko wyściełana przegroda na iPada, iPada Pro, Kindle lub tablet
•  Wielofunkcyjne boczne kieszenie łatwego dostępu
•  System pięciopunktowego balansującego paska
•  Ergonomiczny panel tylny i ramiączka
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

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

40,6 cm (16“) 1500 g 330 x 450 x 240 mm 95321 Bulk

Everki
Onyx (EKP132S17)
Wysokiej jakości plecak na laptopa do urządzeń do 17,3 cala

•  Wygodna w podróży komora na laptop o przekątnej 17,3 cala
•  Przegroda na twardą skorupę z szybkim dostępem do okularów przeciwsłonecznych
•  Opatentowany system ochrony narożników
•  Niepozorna komora blokująca RFID
•  Komora szybkiego dostępu na czasopisma i gazety
•  Mocowanie do uchwytu wózka poprzez przewleczenie uchwytu przez otwór w 

wyściółce
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

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

43,9 cm (17,3") 1900 g 360 x 475 x 200 mm 53885 Bulk
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Everki
Journey (EKB440)
teczka na kółkach, regulowana na laptopa od 11 cali do 16 cali

•  Dostosowywana przegroda na laptopa dla urządzeń o przekątnej od 11 do 16 cali
•  Oddzielna, przestronna komora na odzież
•  Miękko wyściełana przegroda na iPada, iPada Pro, Kindle lub tablet
•  Lekka konstrukcja
•  Przestronne i optymalnie zorganizowane komory
•  Gładkie, ciche koła
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

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

40,6 cm (16“) 2870 g 410 x 370 x 190 mm 90981 Bulk

Everki
Atlas (EKP122)
plecak na kółkach z miejscem na laptop, regulowana przegródka od 13 cali do 17,3 cali

•  Wyjmowana, regulowana przegroda na laptopa dla urządzeń od 13 do 17,3 cali.
•  Przestronne i optymalnie zorganizowane komory
•  Miękko wyściełana przegroda na iPada, iPada Pro, Kindle lub tablet
•  Płynne i ciche kola
•  Przedział z blokadą RFID
•  Chowane, wygodne i dobrze wyściełane pasy naramienne
•  30 lat gwarancji na materiały i wykonanie

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

44 cm (17,3“) 3050 g 400 x 540 x 203 mm 90986 Bulk
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