11

90

(Sh 14,70 €, alv 0 %)

2065

XOOPAR JELLY XL
CABLE WHITE
Laitteiden lataamisen ei tarvitse olla tylsää! Pirteä mustekala-latausasema
sopii erinomaisesti kaikkien laitteiden lataamiseen niin toimistolle, palvelutiskeille kuin vapaa-aikaan. Brändäys onnistuu loistavasti kaapelissa olevaan
laattaan. Pirteä latausasema ihastuttaa ominaisuuksillaan:
- Erittäin pitkät latausjohdot
- Sisääntuloliitäntä USB & USB-C
- Latausliitännät USB-C, Lighting, Micro-USB
- Pehmeä pää toimii kätevästi myös stressinlievittäjänä
- Helposti brändättävä
- Kivassa lahjalaatikossa

2280

MAGNETIC CAR
PHONE HOLDER

18

Magneettinen puhelinpidike autoon, joka on
varmasti jokaisen älypuhelinkäyttäjän suosikkituote.
Liitä se vain auton kojelaudan tuulettimeen ja
kiinnitä metallilevy puhelimen takaosaan tai
puhelimen taustaan. Pidikkeen takana on klipsit,
joiden avulla voit helposti kiinnittää pidikkeen auton
kojelaudan tuulettimeen. Nopea, yksinkertainen ja
helposti irrotettava. Mitat: 48.3 x 48.3 mm.

90

(Sh 23,40 €, alv 0 %)

2597

5

€

(Sh 6,50 €, alv 0 %)

Kampanjahinnat voimassa
21.11.-27.11.2022.
Hinnat alv 0 %, ilman merkkausta.
Tuotteita rajoitettu erä.

XOOPAR OCTOPUS
BOOSTER WHEAT 3000 mAh
Monikäyttöinen latauskaapeli 3000 mAh akkulaturilla,
josta löytyy USB C-, Micro USB-, USB- sekä lightning
(iPhone, iPad) latauspäät. Valmistettu 80 %
biohajoavasta muovista ja 20 % vehnää.

31

€

1860

XOOPAR CORKLEY
SPEAKER WHITE
Nauti suosikkimusiikistasi missä tahansa kotona tai
liikkuessasi. Tällä 10 watin kaiuttimella, joka on
valmistettu luonnonkorkista, on korkealaatuinen
äänentoisto ja voimakas basso. Yhdistä toinen kaiutin
parhaan stereoäänikokemuksen takaamiseksi.
Kaiutin voidaan ladata langattomasti.
Ihanteellinen kestävä lahja!

(Sh 38,90 €, alv 0 %)

12

2154

XOOPAR BOY MINI -KAIUTIN
Hauska langaton 3W kaiutin jonka kasvot
vaihtavat väriä musiikin mukaan. Tämä
Xoopar Mini sopii erinomaisestilahjaksi.
Kaiutin sisältää lisäksi sisäänrakennetun
selfie control -toiminnon, 3 tunnin käyttöajan, kätevän kantohihnan sekä Bluetooth 2.1.
Koko: 73 X 67 X 56 mm.

23

€

(Sh 29 €, alv 0 %)

Kampanjahinnat voimassa
21.11.-27.11.2022.
Hinnat alv 0 %, ilman merkkausta.
Tuotteita rajoitettu erä.

€

(Sh 15 €, alv 0 %)

1854

XOOPAR YOYO
WIRELESS SPEAKER
Tämä minikokoinen kaiutin yllättää sinut äänellään.
Voit myös yhdistää kaiuttimesta toiseen ja nauttia
stereosoundista. Sisäänrakennettu selfie -kaukosäädin mahdollistaa jokaisen hetken kaappaamisen.
Täydellinen lahja pieneen muistamiseen.
Väri: musta. Koko: 34.4 x 34.4 x 31 mm.

OMINAISUUDET

- Bluetooth 4.2 - 4h soittoaika - 3 W silikoninauha - 180 mAh

45

90

(Sh 57 €, alv 0 %)

416148

KUNGSHAMN FROTEESETTI FAIRTRADE®
Kungshamn pyyhesetti on valmistettu Reilun kaupan puuvillasta.
Setti sisältää kaksi suihkupyyhettä 70 x 130 cm sekä kaksi
käsipyyhettä, 50 x 70 cm. Täydellinen lahja kaikille, jotka nauttivat
itsensä hemmottelusta ja joille valinnoilla on merkitystä.
Kestävä niin käytössä kuin luonnolle. Paino: 550 g/m².
Värit: hiekka 03, punainen 35, tummansininen 58, harmaa 95,
t.harmaa 97, musta 99. Pakkaus: lahjalaatikko.

15H99719

MERITE-LAHJASETTI
Lahjapakkaus sisältää tyylikkään unisex-mallisen
merinovillapipon sekä merinovillaiset lapaset. Merinovilla on
suosittu luonnonmukainen materiaali, joka on hengittävä ja
siirtää hyvin kosteutta iholta. Merinovillainen pipo ja hanskat
pitävät pään ja kädet lämpöisinä. Valmistettu
100 % merinovillasta. Helposti merkattavissa labelilla.
Väri musta. Koot: Pipo unisex, lapaset S / M ja L / XL.
Postitettava pakkaus.

Kampanjahinnat voimassa
21.11.-27.11.2022.
Hinnat alv 0 %, ilman merkkausta.
Tuotteita rajoitettu erä.

31

90

(Sh 39,90 €, alv 0 %)

