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Ēdiena gatavošana un galda piederumi

Jaunums

Pasūtījuma numurs 100742

Pasūtījuma numurs 103147

PRINCESS grils

RUSSELL HOBBS blenderis 2 go

Praktisks grils gaļas, zivs, dārzeņu, panīni un citu
ēdienu pagatavošanai. Plātnēm ir piedegumdrošs
pārklājums, tāpēc nav jāizmanto sviests vai eļļa.
Pateicoties kustīgajam vākam, plātnes optimāli nosedz
ēdienu. Jauda: 2000 W.

Neviena virtuve nav pilnībā aprīkota, ja tajā nav laba
blendera. Šis Russell Hobbs blenderis ir lielisks palīgs
virtuvē, tas sablendē dažādas sastāvdaļas, pārvēršot tās
garšīgās zupās un mērcēs. Nerūsējošā tērauda plātnes.
Divi ātrumi. Noņemams vāks. Drošības slēdzis. Vieta
elektrības vada uzglabāšanai. Neslīdošs balsts. Jauda:
500 W. Tilpums: 1,5 l. Krāsa: balta.

4.498 Air Miles

5.498 Air Miles

Pasūtīšanas nosacījumi

Preces atpakaļnosūtīšana

Šī brošūra ir sagatavota ārvalstu kravas automobiļu
vadītājiem, kuri krāj Air Miles punktus. Dalībnieki var izlietot
uzkrātās Air Miles degvielas uzpildes stacijās. Degvielas
uzpildes stacijas darbinieks aizpildīs īpaši šim nolūkam
paredzētu veidlapu un pa e-pastu vai faksu nosūtīs Boost
Loyalty.
E-pasta adrese: klantenservice@shelltruckers.nl
Tālruņa numurs: 0031 (0)114 381584
Faksa numurs: 0031 (0)114 381799
Pasūtījumi tiek pieņemti tikai tad, ja klients ir uzkrājis
pietiekoši daudz Air Miles.
Piemaksa nav iespējama.

Ja klients nav apmierināts ar pasūtīto dāvanu, 14 dienu
laikā pēc saņemšanas degvielas uzpildes stacija to var
nosūtīt atpakaļ. Par preces atpakaļnosūtīšanu degvielas
uzpildes stacijas darbiniekam ir jāsazinās ar Shell Truckers
Klientu servisu.
Shell Truckers Klientu servisa tālrunis: 0031-114-381584

Piegāde
Pasūtītās dāvanas tiks piegādātas Jūsu degvielas uzpildes
stacijā. Pasūtījumi, kas tiks aizpildīti līdz pirmdienas plkst.
12.00, tiks izpildīti tajā pašā nedēļā. Piegāde netiek veikta
klientam uz mājām.

Piegādes izmaksas
Piegādes izmaksas ir iekļautas Air Miles punktos.
Par piegādi nav jāveic papildu piemaksa.

Klientu serviss
Ja rodas jautājumi par pasūtījumu, piegādi vai garantiju,
degvielas uzpildes stacijas darbiniekam ir iespējams
sazināties ar Shell Truckers Klientu servisu. Sūdzības ir
jāiesniedz 14 dienu laikā.
Shell Truckers Klientu servisa tālrunis: 0031-114-381584

Izmaiņas
Visi šajā bukletā minētie piedāvājumi ir spēkā, kamēr prece
ir pieejama. Rakstības un drukas kļūdas, izmaiņas attēlos
redzamajos priekšmetos, apraksti, nosacījumi un cenas ir
noteiktas un bukleta izdevēji un autori par to neuzņemas
nekādu atbildību.

Vispārējie nosacījumi
Visiem pasūtījumiem un visām piegādēm tiek piemēroti
mūsu uzņēmuma vispārējie nosacījumi.

Ēdiena gatavošana un galda piederumi

Jaunums

Jaunums

Pasūtījuma numurs 102187

SEVERIN mikroviļņu krāsns ar grila
funkciju
Jūs steidzaties? Uzsildiet ēdienu ātri. Šai mikroviļņu
krāsnij ir arī grila funkcija. Sešas dažādas mikroviļņu
krāsns funkcijas, iekļaujot atkausēšanu. 30 minūšu
taimeris ar skaņas signālu. Izņemama, rotējoša stikla
paplāte. Tilpums: aptuveni 8 l. Jauda: 700 W. Izmēri: stikla
paplātes Ø: aptuveni 24,5 cm, augstums: 17,5 cm.
9.498 Air Miles

Pasūtījuma numurs 101888

RUSSELL HOBBS maizes tosters
Pamostieties ar patīkamu grauzdētas maizes smaržu.
Grauzdē arī apaļmaizītes, mīklas virtuļu veida maizi un biezas maizes šķēles. Ātra grauzdēšanas tehnoloģija. Zila gaisma grauzdēšanas laikā. Funkcijas: atkausēšana, atcelšana
un uzsildīšana. Iespējams iestatīt dažādas grauzdēšanas
pakāpes. Ar noņemamu drumstalu paplāti un uzsildīšanas
režģi. Materiāls: matēts nerūsējošais tērauds.
Jauda: 1200 W.
6.498 Air Miles

Jaunums

Jaunums

Pasūtījuma numurs 101889

Pasūtījuma numurs 103768

RUSSELL HOBBS kafijas aparāts

RUSSELL HOBBS tējkanna

Pagatavojiet pats visgaršīgāko kafiju. Novatoriska
izsmidzināšanas sistēma uzlabotam temperatūras
režīmam un kafijas pagatavošanai. Par 50% ātrāk optimālā
temperatūrā. Stikla krūzes tilpums 1,25 l (desmit lielas
krūzes). Zils, izgaismots gredzens kafijas pagatavošanas
laikā un kamēr tā tiek uzturēta silta. Izņemams filtra turētājs.
Automātiska tīrīšanas funkcija. Ūdens līmeņa indikators.
Ieprogrammējama 24 stundu sistēma.

Ar klusinātu ūdens vārīšanas tehnoloģiju: par 75% klusāk.
Ātras ūdens vārīšanas zona, norādot 1/2/3 krūzes. Viegli
atverams vāks. Skaidri norādīts ūdens līmenis. Zils apgaismojums ūdens vārīšanas laikā. Par 360° pagriežama
pamatne ar vietu elektrības vada uzglabāšanai. Noslēgts
sildīšanas elements. Noņemams un mazgājams filtrs pret
kaļķa nosēdumiem. Jauda: 2400 W. Tilpums: 1,7 l.

6.498 Air Miles

3

6.498 Air Miles
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Brīvais laiks

Jaunums

Jaunums

Pasūtījuma numurs 102208

Pasūtījuma numurs 102204

BREIL ‘Enclosure’ vīriešu rokas pulkstenis BREIL ‘My gap’ vīriešu rokas pulkstenis
Šis lieliskais Breil vīriešu rokas pulkstenis ir ūdensizturīgs
un piemērots peldēšanai un niršanai. Ar hronogrāfu, laika un
datuma iestatīšanas iespējām. Kvarca pulkstenis. Analoga
laika iestatīšana. Ūdensizturība: 10 ATM. Pulksteņa kārba
un siksniņa: sudraba krāsā, ciparnīca: melna. Aizspiežama
pulksteņa siksniņas aizdare. Materiāls: pulksteņa kārbiņa:
tērauds, pulksteņa siksniņa: tērauds, stikla pulkstenis:
minerālu stikls. Pulksteņa kārbiņas Ø: 44 mm. Svars: 472 g..
20.400 Air Miles

Jaunums

Grezns vīriešu rokas pulkstenis ar Miyota kvarca kristālu.
Analogs laika iestatījums ar hronogrāfu. Ūdensizturība:
10 ATM (paredzēts peldēšanai un niršanai). Pulksteņa
siksniņa ar izņemamām daļām, tas nodrošina pulksteņa
pielāgošanu precīzi pēc izmēra. Materiāls: pulksteņa
kārbiņa un siksniņa: tērauds, ciparnīca: minerālu stikls.
Krāsa: pulksteņa kārbiņa un siksniņa: sudrabs, ciparnīca:
zila. Pulksteņa kārbiņas Ø: 41 mm.
16.400 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 101014
Pasūtījuma numurs 102089

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB
iPad Air 2 ar 9,7” Retina ekrānu. A8X mikroshēma ar 64
bitu arhitektūru un M8 kustību procesoru. Aprīkots ar
astoņu megapikseļu iSight kameru. Video ierakstīšanas
funkcija. FaceTime HD kamera. Skārienjutīgs ID. Wi-Fi
un Bluetooth 4.0. Vadības sistēma: iOS 8. Ar LightningUSB kabeli un USB tīkla adapteri. Jauda: 16 GB.
Izmēri: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Svars: 437 g.
59.900 Air Miles

PURE ACOUSTICS Bluetooth skaļrunis
HipBox ir unikāls pārvietojams bluetooth skaļrunis, ar kura
palīdzību visur un vienmēr būs iespējams klausīties savu
iecienītāko mūziku. Universāla 3,5 mm ieeja planšetes,
viedtālruņa un portatīvā datora pieslēgšanai. Atskaņo
mūziku bez uzlādēšanas līdz pat četrām stundām.
Bluetooth piekļuve līdz pat maksimāli astoņiem metriem.
Frekvence 100 Hz — 20 kHz. Jauda: USB DC 5 V/100
mA. Ar pārnēsājamo somu, audio kabeli un USB uzlādes
kabeli.
3.998 Air Miles

Brīvais laiks

Jaunums

113052 - S
10.400 Air Miles
123052 - M
12.000 Air Miles
133052 - L
13.400 Air Miles
Pasūtījuma numurs 101223

AMERICAN TOURISTER
Ceļojumu koferis Bon Air
Piemērots nedēļu ilgam ceļojumam. Īpaši moderns
dizains, ļoti viegls un sevišķi izturīgs. Ar četriem riteņiem,
TAS slēdzi, rokturi ar vilcējspēku, rokturi augšpusē un
elastīgas iepakošanas lenti abos nodalījumos. Riteņi
griežas par 360º, rokturis ar vilcējspēku, ar regulējamu
augstumu, augstums bloķējams. Materiāls: 100%
polipropilēns. S: 55 x 40 x 20 cm. M: 66 x 46 x 25,5 cm.
L: 75 x 54 x 29 cm.

XTORM pārnēsājama uzlādes ierīce
Vienmēr līdzi rezerves baterija! Ātri uzlādē; uzlādē divas
reizes ātrāk nekā kontaktligzdā. Aprīkota ar divām USB
izejām un LED indikatoru. Baterija: 6000 mAh, litija
polimēru. Pieslēgumi: izeja: 2x USB 5 V/2,1 A, ieeja:
USB 5 V/2 A. Krāsa: antracīta; ar zilu kabeli.
Izmēri: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Svars: 125 g.
Ar somu, mikro USB uzlādes kabeli.
4.498 Air Miles

Jaunums

Jaunums

Pasūtījuma numurs 102592

Pasūtījuma numurs 103707

PHILIPS putekļu sūcējs

CAMPINGAZ elektriskais ledusskapis

Ar četrām ilglaicīgām, izturīgām NiMh baterijām vēl
spēcīgākai sūkšanai. Pat noturīgākos netīrumus
iespējams notīrīt bez grūtībām. Gan slapjai, gan sausai
tīrīšanai. Ieliekts rokturis ērtam satvērienam. Iekļauj
suku, spraugu tīrīšanas uzgali un plakano uzgali. Bateriju voltāža: 4,8 V. Sūkšanas jauda (maksimālā): 9 W.

Šim termoelektriskajam ledusskapim ir “vienas
rokas” sistēma, tādēļ to ir viegli pārnēsāt. Ļoti laba
izolācija, dzesē līdz 16°C zemāk nekā apkārtējās vides
temperatūra. Vieta elektrības vada uzglabāšanai.
Vertikāli var ievietot sešas divu litru pudeles. Materiāls:
plastmasa. Izmēri: 27 x 46 x 39 cm. Tilpums: 25 l.
Krāsa: zila. Svars: 2,5 kg.

5.998 Air Miles

7.498 Air Miles
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Brīvais laiks

Jaunums

Pasūtījuma numurs 101789

Pasūtījuma numurs

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

SILVERLIT RC La Ferrari

FERRARI flīsa jaka

Vienmēr esat vēlējies braukt ar Ferrari? Šo modeli varat vadīt pats! Modeļa izmēri 1:16. Digitāli
proporcionālā vadība nodrošina vismodernāko vadības
veidu. Aprīkots ar bremžu gaismām, apgaismojumu un
citām detaļām. Iekļauj 4x AA un 1x 9 V bateriju. Krāsa:
sarkana.

Klasiska modeļa flīsa jaka ar kabatām, kas aizveramas
ar rāvējslēdzēju. Materiāls: flīss divās kārtās ar atvērtu
apkakli.

4.998 Bodů Air Miles

10.000 Air Miles

Pasūtījuma numurs 100481

Pasūtījuma numurs 102021

FERRARI mugursoma

FERRARI lietussargs

Šai somai ir četri nodalījumi. Lielākais nodalījums ir
īpaši paredzēts portatīvajam datoram.
Somas sānos ir sprādzes un rāvējslēdzēji ar Ferrari
logotipu. Materiāls: 90% neilons, 10% PU.
Izmēri: 31,5 x 18 x 48 cm.

Kompakts lietussargs ar Ferrari attēlu vienā pusē un
Scuderia Ferrari attēlu otrā pusē, kas kļūst redzams
tad, ja lietussargs samirkst. Materiāls: 100% poliesters.
Krāsa: melna. Izmēri: augstums: 53 cm, atvērta
lietussarga ø: 95 cm.

6.490 Air Miles

3.498 Air Miles

Mājsaimniecība un dārzkopība

Pasūtījuma numurs 003471

BOSCH ar akumulatoru darbināms
skrūvgriezis
Īpaši kompakts un lietotājam draudzīgs. Litija jonu akumulators, 1,3 Ah. Ar ergonomisku mīkstu rokturi, spēcīgu
lampu labākai redzamībai, virziena indikatoru un bateriju.
Maksimālais apgriezienu skaits 180 minūtē. Maksimālais
griezes moments 3 Nm. Skrūves Ø maksimāli 5 mm.
Uzlādes laiks piecas stundas. Iepakots metāla futlārī,
iekļauj urbju komplektu (komplektā desmit vienību) un
uzlādes ierīci. Svars: 0,3 kg.
5.998 Air Miles

Pasūtījuma numurs 004875

BOSCH urbjāmurs
Ergonomisks dizains ar mīkstu rokturi. Mikro filtru sistēma
nodrošina integrētu putekļu nosūkšanu. Urbšanas virziens
gan pa kreisi, gan pa labi. Urbšanas ātrumu viegli regulēt
ar spiediena pogu. Apgriezienu skaits: 0—3000 apgriezienu/minūtē. Urbja diametri: 10 mm betonā, 25 mm kokā
un 8 mm tēraudā. Divu ietvaru urbja uzgaļu turētājs. Jauda:
500 W. Svars: 1,6 kg. Iepakots praktiskā koferī.

7.998 Air Miles

Pasūtījuma numurs 007112

BLACK&DECKER slīpmašīna
Slīpmašīna ar 15 piederumiem. Teicami noslīpētai
virsmai! Iespēja nosūkt putekļus. Maināms uzgalis
daudzpusībai. Grozāma pamatne, lai smilšpapīrs būtu
ilgāk izmantojams. Viens fiksēts ātrums.
22 000 apgriezienu/minūtē. Papīra liplentes stiprinātājs.
Jauda: 55 W. Iepakota parocīgā, mīkstā maisā.

4.998 Air Miles

Pasūtījuma numurs 103788

BLACK&DECKER automobiļu putekļu
sūcējs
Automobiļu putekļu sūcējs ar Cyclonic Action un par
200 grādiem grozāmu uzgali. Pieslēgums, izmantojot
automobiļa uzlādes ierīci (12 V adapteris). Krāsa:
oranža/melna. Izmēri: maksimāli 16,5 x 45 x 16,5 cm.
Svars: 1,42 kg.
5.498 Air Miles
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Mājsaimniecība un dārzkopība

Pasūtījuma numurs 100396

Pasūtījuma numurs 000340

BLACK&DECKER Uzgaļu un urbju komplekts (komplektā 70 vienību)

GARDENA ar akumulatoru darbināmas
zāles un krūmu šķēres

70 vienību Black & Decker uzgaļu un urbju komplekts.
Komplektā ir iekļauti Piranha High Tec metāla urbji:
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 mm, koka
spirāles: 3, 4, 5, 6, 7 mm, astoņi ietvari, skrūvju uzgaļi,
48 mm x 12, 60 mm magnētiskie uzgaļu turētāji un 10
mm gremdurbis. Kofera materiāls: tērauds/plastmasa.

Pilns komplekts ar diviem nažiem zālāja malu apgriešanai
un krūmu dizaina veidošanai. Iekļauj ar akumulatoru
darbināmas šķēres “klasiskam griezumam”, zāles un
krūmu nazis, 8 cm, krūmu nazis, 12,5 cm. Akumulators:
3,6 V. 1100 apgriezienu/minūtē.
Materiāls: metāls/plastmasa. Svars: 746 g.

6.298 Air Miles

8.998 Air Miles

Pasūtījuma numurs 101908

BLACK&DECKER –urbjmašīna skrūvgriezis
Ar akumulatoru darbināma urbjmašīna skrūvgriezis ar
Autoselect™ & Autosense™ tehnoloģiju. Griezes moments:
16/28 Nm. Urbja uzgalis: viens 10 mm urbja uzgalis.
Griezes momenta iestatījumi: 11 pozīciju. Maksimālā
jauda: kokam: 25 mm, metālam: 10 mm. Ātrums: 0—800
apgriezienu/minūtē. Grieziena virziens pa labi un pa kreisi;
ar mīkstu rokturi. Strāva: 18 V, litija 1,5 Ah akumulators.
Materiāls: plastmasa/metāls. Krāsa: melna/sarkana. Iekļauj:
400 mA uzlādes ierīci, 1 x 1,5 Ah akumulatoru un vienu
dubulto skrūvju komplektu.
14.498 Air Miles

Pasūtījuma numurs 005031

BLACK&DECKER instrumentu
komplekts (komplektā 76 vienības)
Visaptverošs piederumu komplekts, kurā ir iekļauti
visbiežāk izmantojamie skrūvju uzgaļi, dažādas
uzgriežņu atslēgas un atslēgas, knaibles un uzgriežņu
atslēgas, skrūvju uzmavas un HEX atslēgas.

4.798 Air Miles

Personīgā higiēna

9

Jaunums

Jaunums

Pasūtījuma numurs 102010

Pasūtījuma numurs 102993

BABYLISS FOR MEN matu griešanas komplekts PHILIPS Click & Style skūšanās aparāts
Matu griešanas komplekts ar astoņām funkcijām matu
un bārdas griešanai. Ieeļļoti 32 mm asmeņi ar WTech
Technology. Elektroķīmiski 3D uzasināti asmeņi no 100%
nerūsējoša tērauda. Ūdensizturīgs. Ar divām maināmām
ķemmēm. Viens precizitātes skuveklis ar sešām pozīcijām.
Precizitātes trimeris, 7 mm. Maza skūšanās galviņa (18
mm). Uzglabāšanas un uzlādēšanas statīvs ar indikācijas
lampu. Lietojams ar un bez vada (40 minūšu darbība).
5.498 Air Miles

Ar šo aparātu trīs vienā jūs vienā mirklī iegūsiet gludu sejas ādu un koptu ķermeni. SmartClick sistēma nodrošina
vieglu uzgaļu uzlikšanu un noņemšanu. Aprīkots ar
trim atsevišķiem uzgaļiem skūšanai, ķermeņa kopšanai
un matu griešanai. Ūdensizturīgs rokturis un ķermeņa
kopšanas uzgalis. Pēc vienas stundas ilgas uzlādes var
lietot 40 minūtes. Akumulatora indikācijas lampa.
9.498 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 100817

Pasūtījuma numurs 102875

MEDISANA infrasarkano staru termometrs

BABYLISS FOR MEN bārdas trimeris

Šis sertificētais infrasarkano staru termometrs precīzi
mēra ķermeņa temperatūru. Tas ir piemērots, pat lai
mērītu virsmu un šķidru vielu temperatūru. Skaņas signāls,
sākot un beidzot mērīt temperatūru, un īpašs signāls, kas
signalizē par paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Datuma
un laika reģistrēšana. Saglabā līdz pat 30 mērījumiem.

Veidojiet un grieziet bārdu ar šo Babyliss bārdas trimeri. 3D
uzasināti asmeņi no nerūsējoša tērauda. Kustīgs skūšanās
nazis Wtech ar CMS pārklājumu. Griežams rullītis griešanas
augstuma iestatīšanai. 30 griešanas augstumi: 0,5 līdz 15
mm. Mazgājams zem krāna. Uzlādējams, lietojams ar vai
bez elektrības vada. 40 minūtes darbojas bez uzlādēšanas.
Ieslēgšanas un izslēgšanas poga ar indikācijas lampu. Iekļauj
tīrīšanas suku.

5.490 Air Miles

4.998 Air Miles
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Mājoklis un brīvais laiks

Pasūtījuma numurs 008401

BLACK & DECKER automobiļu
putekļu sūcējs
Automobiļu putekļu sūcējs ar Cyclonic Action
tehnoloģiju un par 200 grādiem pagriežamu uzgali.
Pieslēgums, izmantojot cigarešu aizdedzināšanas
ierīci (12 V adapteris). Krāsa: oranža/melna. Izmēri:
maksimāli 16,5 x 45 x 16,5 cm. Svars: 1,42 kg.
5.498 Air Miles

Pasūtījuma numurs 005909

COLEMAN salokāms krēsls
Dodoties pārgājienā vai citur, Jūs vēlaties sēdēt ērti.
Salokāmais krēsls ir izgatavots no 600D poliestera ar
PVH pārklājumu. Tērauda rāmis, ar roku balstiem. Ar
pudeļu turētāju un pārnēsājamu somu.
Izmēri: 74 x 50 x 90 cm. Salocīts: 22 x 16 x 94 cm.
Maksimālā noslodze: 113 kg. Svars: 3,3 kg.
3.498 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 004595

MEDISANA
Kakla un plecu masāžas spilvens
Īpašai un intensīvai masāžai. Divas vibrējošas masāžas
intensitātes kaklam un pleciem. Ar sarkanu gaismu un
siltuma funkciju. Viegli izmantojams un ļoti piemērots,
dodoties ceļā. Ar 6 V adapteri. Darbojas ar četrām AA
tipa baterijām (nav iekļautas).
Jauda: 3 W. Svars: aptuveni 550 g.
4.490 Air Miles

Pasūtījuma numurs 009161

CAMPINGAZ elektriskais ledusskapis
Campingaz Smart Cooler ir īpaši piemērots lietošanai
automobilī. Šim ledusskapim ir izdevīgs, ietilpīgs dizains,
tādēļ to var ievietot teju ikvienā automobilī. Darbojas ar
12 V pieslēgumu. Ar pieslēguma pārveidotāju (nav
pievienots) — 24 V. Atdzesē līdz 16°C zemāk par
apkārtējās vides temperatūru. Tilpums: 20 l.
Izmēri: 30 x 46 x 27 cm. Svars: 2,9 kg.
6.498 Air Miles

Sports un brīvais laiks

Jaunums
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Jaunums

100479-003 M
100479-004 L
100479-005 XL
Pasūtījuma numurs 100479-006 XXL

Pasūtījuma numurs

102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

FERRARI Classic vīriešu polo krekls

FERRARI flīsa jaka

Klasisks polo krekls ar īsām piedurknēm.
Ar rievotu apkakli un rievotām piedurkņu malām, un
trim pogām. Piemērots mazgāšanai veļas mazgājamajā
mašīnā. Materiāls: 100% kokvilna. Krāsa: sarkana.

Klasiska modeļa flīsa jaka ar kabatām, kas aizveramas
ar rāvējslēdzēju. Materiāls: flīss divās kārtās ar atvērtu
apkakli.

6.500 Bodů Air Miles

Jaunums

10.000 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 100481

Pasūtījuma numurs 102021

FERRARI mugursoma

FERRARI lietussargs

Šai somai ir četri nodalījumi. Lielākais nodalījums ir
īpaši paredzēts portatīvajam datoram.
Somas sānos ir sprādzes un rāvējslēdzēji ar Ferrari
logotipu. Materiāls: 90% neilons, 10% PU.
Izmēri: 31,5 x 18 x 48 cm.

Kompakts lietussargs ar Ferrari attēlu vienā pusē un
Scuderia Ferrari attēlu otrā pusē, kas kļūst redzams
tad, ja lietussargs samirkst. Materiāls: 100% poliesters.
Krāsa: melna. Izmēri: augstums: 53 cm, atvērta
lietussarga ø: 95 cm.

6.490 Air Miles

3.498 Air Miles
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Brīvais laiks

Jaunums

Pasūtījuma numurs 008800

RICATECH USB uzlādes ierīce
automobiļiem
USB uzlādes ierīce automobiļiem mobilo tālruņu, MP2 un
MP4 atskaņotāju uzlādēšanai. Paredzēta minēto ierīču
uzlādēšanai, dodoties ceļā. 500 mAh uzlādes jauda.
LED indikators. Nav piemērota planšetes uzlādēšanai.
Materiāls: metāls/plastmasa.

1.198 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 006131

Pasūtījuma numurs 1010403

ALECTO 12 V sadalītājs

ANYGRIP planšetes turētājs

Ar šo sadalītāju automobilī var izmantot trīs reizes
vairāk 12 V pieslēgumu. Aprīkots ar vienu papildu USB
pieslēgumu. Iekļauj maināmu 10 A drošinātāju.
LED indikācijas lampa. Materiāls: plastmasa.
Izmēri: 9 x 6,9 x 3,5 cm.

Unikāls turētājs, paredzēts planšetes turēšanai.
Izturīgais vakuuma stiprinājums ļauj to piestiprināt
uz jebkuras virsmas, kā arī viegli noņemt. Paredzēts
dažādiem planšetes izmēriem (9’’ līdz 11’’ formātam).
Plāns un kompakts, izturīgs pret skrāpējumiem, ar
spīdīgu apdari.

2.098 Air Miles

4.498 Air Miles

Personīgā higiēna

Pasūtījuma numurs 005875

Pasūtījuma numurs 007863

BABYLISS matu griešanas komplekts

PHILIPS Click & Style skūšanās aparāts

Matu griešanas komplekts ar desmit dažādām daļām.
Lieliskam matu sakārtojumam! Materiāls: titāns.
Paredzēts bārdai, matiem, ķermeņa, deguna un ausu
apmatojumam. CMS naži. Ar uzlādes ierīci; izmantojams ar vai bez vada. Iekļauj suku tīrīšanai.

Ar šo aparātu trīs vienā jūs vienā mirklī iegūsiet
gludu sejas ādu un koptu ķermeni. Aprīkots ar trim
atsevišķiem uzgaļiem skūšanai, ķermeņa kopšanai un
matu trimmēšanai piecos dažādos garumos. Noapaļotās
ķemmes un pērļu veida malas mazina ādas kairinājumu.
Paredzēts lietošanai gan uz slapjas, gan sausas ādas.
Ar parocīgu ceļošanas futlāri.

5.498 Air Miles
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9.498 Air Miles

Jaunums

Pasūtījuma numurs 100817

Pasūtījuma numurs 007559

MEDISANA infrasarkano staru termometrs

REMINGTON bārdas trimmeris

Šis sertificētais infrasarkano staru termometrs precīzi
mēra ķermeņa temperatūru. Tas ir piemērots, pat lai
mērītu virsmu un šķidru vielu temperatūru. Skaņas signāls,
sākot un beidzot mērīt temperatūru, un īpašs signāls, kas
signalizē par paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Datuma
un laika reģistrēšana. Saglabā līdz pat 30 mērījumiem.

Komplekts “piecu dienu” bārdas kopšanai. Pašslīpējošās titāna
žiletes. Ar precīzu T veida trimmeri maksimālai precizitātei un
griešanas uzgali gludai sejas ādai. Uzliekams ķemmes uzgalis
ar mikro iestatījumu īpaši paredzēts īsiem bārdas griezumiem
(0,4—5,5 mm); iestatījumu attālums 0,2 mm. Izmantojams ar
vai bez elektrības pieslēguma. Ar uzglabāšanas futlāri.

5.490 Air Miles

6.498 Air Miles

