DIGITALNI FOTOAPARAT OLYMPUS TG-TRACKER

DIGITALNI FOTOAPARAT CANON IXUS185

november 2017

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Beleženje podatkov: GPS, elektronski kompas,
pospeškometer, termometer, manometer
vodotesen do globine 30 m, odporen na udarce in
padce z višine do 2,1 m, na mraz do - 10 °C,
zaščiten pred prahom, obremenitve do 100 kg,
tipalo z 7,2 mio.CMOS slik. pik, 13,9mm objektiv,
nima internega spomina, 5-osni stabilizator

tipalo z 20 milijoni slikovnih pik,
8x optična povečava s stabilizacijo slike,
shranjevanje fotografij na kartice SD/SDHC/SDXC,
6.8cm (2.7'') barvni zaslon LCD, 28mm široki kot,
ISO 100/200/400/800/1600
procesor DIGIC IV+
Možno dodati datum na fotografijo (Date button)

317,90 EUR

DIGITALNI FOTOAPARAT CANON SX620 HS

SLUŠALKE Z MIKROFONOM GENIUS HS-M300

Opis izdelka:

Opis izdelka:

GPS prek mobilne naprave in WiFi
tipalo CMOS z 20,2 milijonov slikovnih pik
25 mm široki kot
25 x optična povečava s stabilizacijo slike
shranjevanje fotografij na kartice SD/SDHC/SDXC
7,5cm (3,0") barvni zaslon LCD
snemanje filmov v Full HD (1920 x 1080) format

slušalke za v ušesa z mikrofonom
priklop: 3,5 avdio kabel
kontrolna ploščica: da
frekvenčni razpon: 20 Hz – 20K Hz
ergonomska oblika: ne
garancija: 1 leto
dolžina kabla: 1,1 m

229,90 EUR

MIŠKA GENIUS NX-7000 BREZŽIČNA

119,90 EUR

7,90 EUR

IGRALNA MIŠKA GENIUS SCORPION M6-600

TV SPREJEMNIK LG 55LJ625V LED
Opis izdelka:
diagonala zaslona: 139 cm (55") LED, Smart TV
ločljivost: Full HD 1920 x 1080p
kakovost gibanja v sliki : 1000 PMI
priklop: HDMI (3), USB (2), Wi-fi vgrajen
ostalo: webOS 3.5 Smart TV, Resolution Upscaler,
Virtual Surround, Magic Mobile
energijski razred "A+", garancija: 24 mesecev

Opis izdelka:
namembnost: miška, primerna za prenosnik
priklop in povezava: USB, brezžična
tipalo: BlueEye
ločljivost tipala: 1200 dpi
št. gumbov: 3
uporaba: za levičarje in destničarje
garancija: 1 leto

699,90 EUR

Opis izdelka:

7,90 EUR

namembnost: igralna žična miška
priklop in povezava: USB
tipalo: optična
ločljivost tipala: nastavljivo od 800 - 5000 dpi
št. gumbov: 6
garancija: 1 leto

Za več informacij si oglejte www.kjekupim.si
Cene vsebujejo DDV. Akcija velja v mesecu iz naslova letaka, oz. do razprodaje zalog. Pridržujemo si pravico do spremembe opisa tehničnih lastnosti ter tiskarskih in drugih napak.

TV SPREJEMNIK SAMSUNG 49M5002 LED
Opis izdelka:

34,90 EUR

diagonala zaslona: 123 cm (49") LED TV
ločljivost: Full HD 1920 × 1080
indeks kakovosti slike: 200 PQI
priklop: HDMI (2), USB, DVB T2/C
tehnologija: Samsung LED, HyperReal Engine
ostalo: USB predvajalnik (slike, glasba, filmi)
garancija: 24 mesecev, energijski razred: A

539,90 EUR

INFO KOTIČEK - INFO KOTIČEK - INFO KOTIČEK - INFO KOTIČEK
DIGITALNI FOTOAPARAT CANON IXUS190

AEE ŠPORTNA KAMERA S60 PLUS

Opis izdelka:

Opis izdelka:

brezžična povezava Wi-Fi/NFC, GPS prek mobilne naprave,
tipalo z 20 milijoni slikovnih pik,
10 x optična povečava s stabilizacijo slike,
shranjevanje fotografij na kartice SD/SDHC/SDXC
6.8cm (2.7'') barvni zaslon LCD, 24mm široki kot,
ISO 100/200/400/800/1600
procesor DIGIC IV+

Ločljivost video posnetkov:1080p 60fps/1080p 30fps
Ločljivost fotoaparata: 16 MP/ 8fps Burst
Vidni kot: 140° HD širokokotna leča
Čas neprekinjenega snemanja: 3 ure
povezava WiFi do 100m
Zaslon 5,08 cm
WiFi daljinski sprožilec priložen

179,90 EUR

DJI OSMO ŠPORTNA KAMERA X3 + 2 BATERIJI

Opis izdelka:

športna kamera + dve dodatni bateriji
4K video snemanje
Tipalo z 12 miljoni slikovnih pik
aktivna stabilizacija slike
dolge ekspozicija - do 2 sekundi brez stativa
panoramsko snemanje 360°
mediji za beleženje: mikro SD (max 64gb, class10)

kamera: 12,7 M točk
največja ločljivost slike: 4000x3000
največja ločljivost videa: C4K: 4096x2160 24p,
4K: 3840x2160 24/25/30p,
2.7K: 2704x1520 24/25/30p,
FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/96,
HD: 1280x720 24/25/30/48/50/60/120p

PRENOSNIK ACER ES1-533-C3FJ

Ko je Linksys predstavil »gamerski« usmerjevalnik WRT32X na letošnjem
šovu CES, si še nismo predstavljali kaj ta naprava zmore.
Konec prejšnjega meseca je ugledal police tudi v Sloveniji in s tem postal
dostopen navdušencem igranja iger. Usmerjevalnik WRT32X za igranje
iger je opremljen s programsko opremo »Killer Mode« podjetja Rivet
Networking, ki zagotavlja igranje v realnem času in z občutno
zmanjšanim časovnim zamikom. Usmerjevalnik omogoča samodejno
sinhronizacijo programske opreme na usmerjevalniku z računalnikom, na
katerem je nameščena programska oprema »Killer Prioritization Engine«.
Z urejanjem prometa (in prioritiziranjem le tega) se pri pretoku podatkov
igre postavljajo v ospredje, s čemer za borbo pripravljen usmerjevalnik
daje uporabniku kar nekaj prednosti pred nasprotnikom ter zagotavlja
izjemno hiter in enakomeren brezžični signal v območju celotnega
doma. Ponuja široko pasovno širino, ki je potrebna za tekoče igranje iger,
pretakanje video vsebin kvalitete 4K in HD, ter uporabo drugih aplikacij,
ki zahtevajo prenos velike količine podatkov. Dve frekvenci brezžičnega
signala omogočata tekoče prenašanje podatkov, tudi če je priključenih
več naprav.

Usmerjevalnik se ponaša na standardu N s hitrostmi do 600 Mb/s na
2,4 GHz pasu in na standardu AC s hitrostmi do 2600 Mb/s na 5 GHz
pasovni širini. Aplikacije z veliko količino prenosa podatkov se usmerijo
na 5 GHz pas, medtem ko tiste z nižjo »porabo« pasovne širine
uporabljajo 2,4 GHz pas. Igranje iger, video in zvok bodo imeli pri
pretoku v splet prednost pred ostalim prometom v spletu, ne glede na
to s katere naprave v vašem omrežju prihaja promet. Linksys WRT32X je
izredno zmogljiv, odprtokodni usmerjevalnik s specifično programsko
opremo za igranje iger. S pomočjo programske opreme »Killer Engine«
zagotavlja urejanje in prioritiziranje prometa pri igranju iger, omogoča
zmanjšanje časovnega zamika do 77 % in z zmogljivim, dvopasovnim
brezžičnim omrežjem zagotavlja povezavo mnogim napravam širom
doma.

BREZŽIČNI USMERJEVALNIK LINKSYS E900

BREZŽIČNI USMERJEVALNIK LINKSYS WRT32X

114,90 EUR

DJI MAVIC PRO

Opis izdelka:

599,90 EUR

Linksys WRT32X - Izdelan za igranje iger, zasnovan za zmagovanje

Opis izdelka:

Opis izdelka:

1.199,90 EUR

PRENOSNIK "2-V1" DELL INSPIRON 3168

Linksys brezžični usmerjevalnik E900
hitrost brezžičnega prenosa do 300 Mb/s
stikalo 4 x 10/100 Mb/s (za štiri računalnike)
brezžična varnost WPS/WEP/WPA/WPA2
enostavna namestitev s programom Cisco Connect
garancija: 24 mesecev

24,90 EUR

OJAČEVALEC WIFI SIGNALA LINKSYS RE3000W

Linksys brezžični AC usmerjevalnik WRT32X
hitrost brezžičnega prenosa do 3200 Mb/s*
stikalo gigabit, 4 x 10/100/1000 Mb/s + giga WAN
dva priključka USB - 3.0 + eSATA in 2.0
4 zunanje zamenljive antene na konektorjih SMA
namestitev s tablico in/ali pametnim telefonom
Killer FW namenjen za igranje iger

BREZŽIČNI USMERJEVALNIK ASUS RT-AC66U

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

CPU: Intel® Celeron® N3350 (1.1 GHz DO 2.4 GHz)
LCD: 39,6 cm (15,6") HD LED (1366 x 768) bleščeč
RAM: 4GB DDR3, 1 od 1 rež zasedena
HDD: 500 GB 2.5" (5400 obr./sek.)
GPU: Intel HD Graphics 500
OS: Boot-up Linux
Barva: črna

CPU: Intel Pentium N3710 (2M Cache, do 2.56 GHz)
LCD: 29,46 cm (11.6") HD (1366 x 768) na dotik
RAM: 4 GB DDR3L 1600MHz (4GBx1) - 1 od 1 rež zasedeni
SSD: 128 GB Solid State Drive (2.5" SATA 6 Gbps)
GPU: Intel HD Graphics
OS: Windows 10 Home 64bit
WiFi: 802.11ac + Bluetooth 4.0, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1

Linksys brezžični N repetitor/most
delovanje na frekvenci 2.4 GHz do 300 Mb/s
mrežni (ethernet) port 10/100 Mb/s
kompatibilnost z 802.11 b/g/n napravami
dve integrirani anteni
brezžična zaščita WEP/WPA/WPA2
garancija: 24 mesecev

Asus brezžični AC usmerjevalnik RT-AC66U
hitrost brezžičnega prenosa do 1300 Mb/s
4 x gigabit LAN, 1 x gigabit WAN port
brezžična varnost WPA2, požarna pregrada SPI
2 x USB, FTP/UPnP AV/SAMBA/tiskalniški strežnik
enostavna nastavitev s pomočjo brskalnika (QiS)
garancija: 3 leta

279,90 EUR

539,90 EUR

29,90 EUR

329,90 EUR

154,90 EUR

