DJI OSMO ŠPORTNA KAMERA X3 + 2 BATERIJI

DJI DRON SPARK FLY MORE COMBO

december 2017

Opis izdelka:

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)

komplet vsebuje: dron, polnilec z ustreznimi kabli,
dodatni pari elis, zaščite elis, daljinski upravljalec, dodatna
baterija, torba
kamera: 12 M točk
največja ločljivost slike: 3968×2976
največja ločljivost videa: 1920x1080, 30 p
čas letenja: do 16 minut

599,90 EUR

ELARI NANOPHONE - SREBRNE BARVE

HLADILNIK SAMSUNG RT25HAR4DWW

Opis izdelka:

Opis izdelka:
Najmanjši telefon na svetu, ki tehta le 32 g
Bluetooth - sinhronizacija s pametnimi telefoni
(iOS, Android): klicanje in pošiljanje SMS sporočil
Predvajanje glasbe s pomnilniške kartice
Imenik: do 500 stikov
Meni v slovenskem jeziku

699,90 EUR

31,90 EUR

ELEKTRIČNA PEČICA ELECTROLUX EOC6631AOX

Hladilnik z zamrzovalnikom zgoraj
Višina 163cm, širina 55cm , gobina 64cm
Prostornina 264 l
No frost
Inverterski kompresor (10 let garancije)
izvlečna polica
energijski razred A+

399,90 EUR

PRALNI STROJ ELECTROLUX EWS31274SA

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:

Opis izdelka:

Energijski razred: A+
Prostornina pečice: 72
Izvlečna vodila: DA
Vgrezni gumbi: DA
PIROLIZA
Glasnost: 44
Garancija: 24 mesecev

Razred energijske učinkovitosti: A+++
Letna poraba el. energije (kWh): 175
Zmogljivost pranja: 7 kg
Učinek ožemanja: B
Največja hitrost ožemanja: 1200 obr./min
Barva: bela
Fuzzy logic

629,90 EUR

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.

699,90 EUR

TV SPREJEMNIK SAMSUNG 32M5002 LED
Opis izdelka:

359,90 EUR

diagonala zaslona: 80 cm (32") 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

309,90 EUR

INFO KOTIČEK - INFO KOTIČEK
LINKSYS DOSTOPOVNA TOČKA S POE LAPN600

OJAČEVALEC WIFI SIGNALA LINKSYS RE3000W

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Linksys LAPN600 dostopovna točka s PoE
hitrost brezžičnega prenosa podatkov do 600 Mb/s
2,4 MHz in 5 GHz frekvenčni pas, sočasno delovanje
tehnologija MIMO z 2 x 2 internimi antenami
tehnologija visoke moči oddaje in sprejema
16 SSID, podpora SSID-to-VLAN Mapping
podpora Workgroup Bridge

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

159,90 EUR

DLINK POWERLINE WIFI VMESNIK DHP-W311AV

BREZŽIČNA ALARMNA CENTRALA SMANOS X500
VARNOST NA DALJAVO
Komplet Smanos X500 je lep zgled izdelka, ki se ne obremenjuje s preteklostjo.
Po ceni in vrsti tipal sodi v nižji cenovni razred, a ga lahko z dokupovanjem
zahtevnejših tipal spravimo precej više, kjer tudi dražji konkurenti ne podpirajo
vsega naštetega. Avtorji so imeli v mislih tudi oblikovanje in enostavno rabo,
centralna enota pa po videzu spominja na povečan pametni telefon ali tablični
računalnik. Toda dejanski zaslon LCD zavzema le manjši del prednje površine, pod
njim pa je zanimivo zamišljena površina, občutljiva na dotik, ki ima vgrajeno
številčnico LED. Ko je izklopljena, se praktično ne vidi, da je tam, ko jo
potrebujemo, pa se številke osvetlijo. Zato je celota na pogled zelo privlačna.
Na obeh straneh zaslona najdemo še nekaj fizičnih tipk - na desni
so tipke za vklop in izklop varovanja in tako imenovani »Home mode«, kjer sistem
začasno izklopimo. Na levi je tipka SOS, s katero lahko prikličemo vnaprej
določeno telefonsko številko v sili, zadnja pa se uporablja za opravljanje navadnih
klicev v vlogi telefona. Izdelek je opremljen tudi z mikrofonom. Zanimivo, da lahko
v X500 shranimo tudi osebno sporočilo, dolgo do 10 sekund, tako kot pri
telefonski tajnici.
Komplet Smanos X500 vsebuje poleg centralne enote tudi zbirko tipal, oznak
RFID in daljincev.

29,90 EUR

DLINK HD CLOUD IP 180° KAMERA DCS-960L

SMANOS BREZŽIČNA ALARM CENTRALA X500

DJI OSMO KAMERA

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

D-Link Powerline omrežni kit DHP-W311AV
vsebuje dva Powerline adapterja
z žično ter žično in brezžično povezavo
hitrost prenosa žično do 500 Mb/s
hitrost prenosa brezžično do 300 Mb/s
zelo enostavna namestitev
garancija: 2 leti

Brezžična IP 180° mrežna varovalna kamera
resolucija HD (1280 x 720) @30 fps
zorni kot: (H) 180°, (V) 120°, (D) 180°
8 kratni digitalni zoom
vgrajeni IR serzorji za nočno snemanje
senzor zaznavanja gibanja PIR z email obveščanjem
micro SD slot z vključeno 16GB kartico

Brezžični alarmni sistem
tipkovnica na dotik z LCD prikazovalnikom
čitalec RFID
GSM frekvenčno področje: 850/900/1800/1900 MHz
podpira do 10 daljincev in do 50 brezžičnih
naprav,50 RFID obeskov, dva žična senzorja,
eno žično sireno

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)
daljinsko kontroliranje

74,90 EUR

VEČFUNKCIJSKA NAPRAVA HP DJ INK 5075

169,90 EUR

PRENOSNIK ACER ES1-533-C1BM CEL N3350

259,90 EUR

SMANOS BREZŽIČNI ALARM S105

ELARI CARDPHONE - BELE BARVE

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

Opis izdelka:

funkcije: tiskanje, kopiranje, skeniranje
format in tehnologija: A4, brizgalna
ločljivost tiskanja: do 4800x1200 dpi
hitrost tiskanja (ISO): do 10 čb, 7 barvno
povezave: Hi-speed USB 2.0, brezžična(dual band)
ostalo: 100-listni predal, duplex
Garancija: 1 leto

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
SSD: 128 GB
GPU: Intel HD Graphics 500
OS: Boot-up Linux
Barva: črna

Enostavna namestitev
vgrajena sirena in stroboskopska luč
glasnost 90 dB
podpira do 40 brezžičnih naprav
za primer izpada elektrike je vgrajena baterija
napajanje 220 V
Garancija: 24 M

Izjemno tanek telefon, velikosti kreditne kartice
Bluetooth - sinhronizacija s pametnimi telefoni
(iOS, Android): klicanje in pošiljanje SMS sporočil
Imenik: do 500 stikov
Združljiv z brezžično slušalko
Vibracijska funkcija; meni v angleškem jeziku

99,90 EUR

299,90 EUR

619,90 EUR

98,90 EUR

62,90 EUR

