
KUP PAKIET

A OTRZYMASZ

   * Cena cennikowa netto P.P.H. „PARYS” Sp. z o.o.
 ** Lub nieodpłatne wydanie za potwierdzeniem odbioru
*** Wartość liczona w cenach detalicznych

 › Promocja nie łączy się z innymi promocjami PPH „PARYS” Sp. z o.o.
 › Przy składaniu zamówień należy zaznaczyć, że towar pochodzi z promocji
 › Istnieje możliwość wielokrotnego składania zamówień podczas trwania promocji
 › Termin realizacji zamówień promocyjnych do 14 dni

   Dzięki wysokiej prędkości zapisu i odczytu (najszybsza aktualnie klasa 
prędkości CLASS 10) możliwe jest bezproblemowe nagrywanie filmów 
Full HD (1080p).

   Duża pojemność karty (32GB) pozwala pomieścić 8 godzin materiału 
wideo w rozdzielczości 1920x1080 lub ponad 2000 zdjęć w formacie 
RAW (14 MB).

   Idealna do telefonów komórkowych, tabletów, aparatów i kamer 
cyfrowych, odtwarzaczy mp3 i mp4, nawigacji satelitarnych, video 
rejestratorów i innych urządzeń obsługujących karty microSD i SD.

   Dołączony czytnik USB pozwoli szybko przemienić kartę w „pendrive”, 
dzięki czemu możliwe będzie skorzystanie z niej na dowolnym 

   komputerze wyposażonym w port USB.

Słuchawki Zestaw 3w1
Karta pamięci microSD 32GB CLASS 10 UHS-I

+ adapter SD + czytnik USB

za1zł**

za1zł**

 - zamknięte, dynamiczne słuchawki stereofoniczne
 - zapewniają znakomite, pełne brzmienie
 - dobrze tłumią szumy z otoczenia
 - lekkie, bardzo wygodne w noszeniu
 - ekstremalnie wytrzymałe
 - poduszki wokółuszne wykonane z wysokiej jakości 
materiału skóropodobnego

 - 3 metrowy przewód połączeniowy
 - złącze: pozłacany jack stereo 3.5 mm (1/8”) oraz 
pozłacany adapter jack stereo 6.3 mm (1/4”)

129zł
wartość prezentu

***
119zł

wartość prezentu

***

LUB

24x

PLAK 750
Cena: 10,59 zł*

24x

PLAK 600
Cena: 9,39 zł*

3x

SONAX 314 300
Szampon nabłysz-

czający. Koncentrat

Cena: 9,88 zł*

3x

SONAX 288 200
Płynny Wosk

Cena:14,48 zł*

3x

SONAX 533 200
Do usuwania 

owadów
Cena:13,47 zł*

3x

SONAX 354 241
Cockpit Matowy 

- Energy

Cena:11,99 zł*

3x

SONAX 358 241
Cockpit Matowy 

- Cytrynowy

Cena:11,99 zł*

PROMOCJA

PROMOCJA NR 66.14 WAŻNA OD 13 MARCA DO 11 KWIETNIA 2014 LUB DO ODWOŁANIA


