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BA-USB1105
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 8GBזיכרון נייד -  טוויסט

2.0
20.00שחור

BA-USB1106
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 16GBזיכרון נייד -  טוויסט

2.0
22.00שחור

BA-USB1107
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 32GBזיכרון נייד -  טוויסט

2.0
46.00שחור

BA-USB1125
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 8GBזיכרון נייד -  טוויסט

2.0
20.00כחול שקוף

BA-USB1140
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 8GBזיכרון נייד -  טוויסט

2.0
20.00לבן

BA-USB13284זיכרון נייד בצורת מפתח -  דיסקיGB19.00כסף מאט

BA-USB13298זיכרון נייד בצורת מפתח -  דיסקיGB23.00כסף מאט

BA-USB13218זיכרון נייד בצורת מפתח -  דיסקיGBחדש 23.00כסף מבריק!!!

BA-USB133016זיכרון נייד בצורת מפתח -  דיסקיGB26.00כסף מאט

BA-USB132216זיכרון נייד בצורת מפתח -  דיסקיGBחדש 26.00כסף מבריק!!!

BA-USB13034זיכרון נייד -  כרטיס אשראיGB19.00לבן

BA-USB13028זיכרון נייד -  כרטיס אשראיGB24.00לבן

BA-USB130416זיכרון נייד -  כרטיס אשראיGB26.00לבן

BA-USB130532זיכרון נייד -  כרטיס אשראיGBנפח חדש 48.00לבן!

BA-USB1130
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 8GBזיכרון נייד -  טוויסט

OTG עם חיבור מיקרו 2.0
25.00שחור

BA-USB1131
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 16GBזיכרון נייד -  טוויסט

OTG עם חיבור מיקרו 2.0
!נפח חדש 27.00שחור

BA-USB1150
בקופסת מתכת מהודרת עם חלון  , 8GBזיכרון נייד -  שאקל

USB 2.0
29.00טיטניום

BA-USB1151
בקופסת מתכת מהודרת עם חלון  , 16GBזיכרון נייד -  שאקל

USB 2.0
31.00טיטניום

BA-USB1152
בקופסת מתכת מהודרת עם חלון  , 32GBזיכרון נייד -  שאקל

USB 2.0
53.00טיטניום

BA-USB1006
 USB   עם מכסה מתכת מסתובב 8GBזיכרון נייד -  טוויסטר

2.0
20.00כסף מבריק

BA-USB1834 8גוף מתכת ,כרית לצג תחושה, זיכרון נייד,"ממו"עט כדוריGB28.00שחור מאט

BA-USB1835
גוף מתכת ,כרית לצג תחושה, זיכרון נייד,"ממו"עט כדורי 

16GB
!נפח חדש 31.00שחור מאט

BA-USB1836
גוף מתכת ,כרית לצג תחושה, זיכרון נייד,"ממו"עט כדורי 

32GB
53.00שחור מאט

מחירון סיטונאי

דיסק און קי זיכרונות ניידים

6 מתוך 1עמוד 
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http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99-8gb
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BA-USB902436.00ערכת הטענה לבית ולרכב בנרתיק איכותי-  פיבי

BA-USB902659.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי-  פלטיניום

BA-USB9025 42.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי - 4000בריק

BA-USB902326.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי-  בריק מיני

BA-USB902269.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי-  ונוס

BA-USB902126.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי-  קומפל

BA-USB9020פי.איי.וי.VIP  - 79.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכות

BA-USB902848.00ערכת תאורה והטענה בנרתיק איכותי-  קומפקט

BA-USB9001פאוץ -  תיק תקPUחדש 8.00שחור בצבע שחור עם ריץ רץ שחור!!!

BA-USB9002פאוץ -  תיק תקPUחדש 8.00כסף בצבע כסף עם ריץ רץ שחור!!!

BA-USB2801
יו ומתלה טבעת באריזת מתנה -אוזניות עם כבל יו- נגה 

כסופה
19.00לבן, שחור

BA-USB282433.00לבןאוזניות ראש מתקפלות באריזה מהודרת

BA-USB2806 אוזניותbluetoothחדש 31.00לבן ספורטיביות!!!

BA-USB2601149.00כחול מיקרופונים ושלט2 מערכת קריוקי מולטימדיה מגיע עם סמבה

BA-USB8154

חיבור ,MP3נגן ,iPod,לטלפון נייד,רמקול בצורת תפוח

 סוללות 3מופעל באמצעות ,sPL3.5mmלרמקול עם כניסת 

AAA

17.00לבן

BA-USB8170
- FM מיני הכולל דיבורית ורדיוBTרמקול בלוטוס -  הרמוני

אפשרות להכנסת כרטיס זיכרון,לבן מתכתי
24.00לבן

BA-USB8180 רמקולBLUETOOTHחדש 25.00שחור/כחול לאמבטיה עמיד בפני מים!!!

BA-USB4532שרוך תליה לצוואר, שחור- ' רץ'ריצ
, כחול, שחור

אדום
4.90

אוזניות/ נגנים  / MUSIC BOX-מיוזיק בוקס

שרוך תליה

USBערכות 

6 מתוך 2עמוד 
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http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A7
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C
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http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%A8%D7%95
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---vip
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%92%D7%94---%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%AA
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%91
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%9D-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7
http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%9E%D7%91%D7%94---%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94
http://www.usbshop.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97
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http://www.usbshop.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%A5
http://www.usbshop.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7---%D7%9B%D7%A1%D7%95%D7%A3
http://www.usbshop.co.il/%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%AA%D7%A7
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA---%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-bluetooth-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%94---%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C-bluetooth-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%99%D7%94---%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-bluetooth-%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
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BA-USB45472.00שחורשרוך תליה לצוואר

BA-USB3070
   כניסות עם אפשרות כיוון הכניסות 4מפצל - סליפ 

USB2.0באריזת מתנה כסופה
!מבצע 11.00כסף, שחור

BA-USB6520
 בקופסת   מתאמים שונים5 לטלפון נייד עם USBמטען - סולו 

מתנה שחורה
16.00שחור

BA-USB6530
אזעקה ומצפן , מטען לטלפון נייד עם פנס תאורה- דינמו 

.באריזת מתנה כסופה
34.00שחור עם כסף

BA-USB6500
 סוללות 2כולל . AA, AAA לסוללות USBמטען - ר 'אלנג'צ

.נטענות באריזת מתנה כסופה
16.00כסף

BA-USB6501 סוללהAAA8.00לבן עם כתום נטענת

BA-USB6536
 mAh 4000 עם נרתיק לבד שחור POWER BANK- פאוור 

בריק"בנק  "
32.00לבן

BA-USB6570POWER BANK- 2000 "קומפל",פאוור בנק mAhמבצע 16.50כחול/לבן!

BA-USB6580
POWER BANK- ונוס",פאוור בנק " mAh 5000 לבן 

בקופסת אקריל מהודרת

לבן פס 

פס כסף/כחול
65.00

BA-USB6595
POWER BANK -  7800mAh מטען איכותי,-פאוור בנק  

 באריזת אקריל מהודרתמזוודהבצורת 
!מבצע 69.00כסף

BA-USB6595 10,000פאוור בנקmAhחדש 95.00לבן עוצמתי ואיכותי!!!

BA-USB6546
POWER BANK -  2000mAh מטען איכותי,-פאוור בנק  

"בריק מיני"
!מבצע 16.50לבן

BA-USB6591 2500פאוור בנקmAhחדש 23.00לבן איכותי בעיצוב דק!!!

BA-USB6511 8000אמפ סטארטר 'ג  -מיני בוסטרmAh

, שחור,כסף

, כחול,אדום

זהב
249.00

BA-USB6515 13800- מטען חירום לרכב -גורילהmAhחדש 290.00שחור!!!

BA-USB6582
 מגיע קומפקט 5200mAh POWER BANK-פאוור בנק 

בקופסת מתכת מהודרת
38.00לבן

BA-USB6522
 mAh 4000 עם נרתיק לבד שחור POWER BANK- פאוור 

סמארט"בנק  "
!!!חדש 45.00כסף

BA-USB4503

: ראשים לטאבלטים וטלפונים ניידים3כבל הטענה 

6.90לבן.בי.אס.ומיקרו יו - 4/5/6/6Sאייפון 

BA-USB4504כבל טעינה בנרתיק -  רונדוPU7.90כסף

BA-USB4505כבל טעינה בנרתיק -  רונדוPU7.90שחור

מפצלים ומרכזיות

 כבל טעינה וסוללות נטענותPowe Bankמטענים ניידים 
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http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%AA-aaa-%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A7-4000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C-%D7%9C%D7%91%D7%9F-2000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%9C-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C-2000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1-%D7%9C%D7%91%D7%9F-%D7%A4%D7%A1-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C---5000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%A4%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%9D-2000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%95%D7%93%D7%94---power-bank-7800mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-2000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8---%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91
http://www.usbshop.co.il/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%94---%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F-%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7---%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98-4000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%9B%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-2500mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-10000mah
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%A0%D7%A7-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%98--5200mah


USBSHOP.CO.IL מחירון סיטונאי

BA-USB4512
מיני בוסטר איכותי /אמפ סטארטר'כבל התנעה לג

8AWG200c
!!!חדש 59.00שחור/אדום

BA-USB45066 ו 6 ,5מיקרו ואיפון - כבל טעינה לבן משולב -  סמארטיS9.90לבן

BA-USB8050 16.00כחוליו-נומרטור סיליקון למחשב נייד עם כבל יו- נומרו

BA-USB7522 8לייזר פוינטר מעביר מצגות עם זיכרון ניידGB69.00לבן פנינה

BA-USB752149.00לבן פנינהלייזר פוינטר מעביר מצגות

BA-USB8103 בי.אס. לדים זרוע גמישה בחיבור יו6מנורת.
/ שחור/לבן

ירוק/כחול
!צבע חדש 2.90

BA-USB9502 119.00כסףמשחק מנהלים משגר טילים- טארגט

BA-USB9503
רדיו שולחני מהודר עם מראה פנורמית באריזת מתנה - נובו 

כסופה
22.00כסף

BA-USB6120 סלפי שלט שניי כפתוריםiOS/Androidמחיר חדש 9.90לבן/שחור שחור!

BA-USB6102
מוט סלפי טלסקופי עם שלט מובנה בידית לטלפון -  סלפיש

נייד ומראה פנורמית
!!!חדש 12.00שחור

BA-USB951099.00לבןרחפן עם שלט

BA-USB9201חדש 13.90כסף עדשות  לסמארטפון עם נרתיק לבד שחור3סט -  קליפסו!!!

BA-USB330012.00שחורמעמד מגנטי לנייד ברכב-  מג הולד

BA-USB3310
טבעת לסמארטפון המשמשת כמתלה וכמעמד -  וונדרינג

Ringלמשרד או לרכב 
!!!חדש 5.90כסף

BA-USB3301 חדש 12.00כסף לרכב לטלפון נייד באריזה מהודרת360מגנט!!!

BA-USB45071מטען קיר -  תקירAלבן ,USBחדש 13.00לבן!!!

BA-USB4508מטען רכב עם חיבור לשקע המצת -  פושUSB1, לבןAחדש 6.00לבן!!!

BA-USB4509מטען רכב עם חיבור לשקע המצת -  פושרUSB2.1, לבןAחדש 6.00לבן!!!

BA-USB8112חדש 5.90לבן.בי.אס.מאוורר יו-  ונטי!!!

BA-GP2005חדש 75.00כחול/לבןאייר באג המקורי פוף מתנפח!!!

BA-USB5050
עכבר אופטי עם תאורה מרהיבה באריזת מתנה - פלאנט 

כסופה
29.00שקוף

BA-USB5002חדש 25.00שחור/לבןעכבר אופטי אלחוטי בעיצוב מרהיב!!!

אביזרי מחשב

אביזרים לסמארטפונים וטאבלטים, טים'גאדג

עכברים

6 מתוך 4עמוד 

http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%99-%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%93%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%95
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-usb-%D7%9C%D7%93-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-usb-%D7%9C%D7%93-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99---%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%AA-usb-%D7%9C%D7%93-%D7%A6%D7%91%D7%A2-%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%98
http://www.usbshop.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%95
http://www.usbshop.co.il/%D7%A9%D7%9C%D7%98-%D7%A1%D7%9C%D7%A4%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%A9
http://www.usbshop.co.il/%D7%A8%D7%97%D7%A4%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%95---%D7%A1%D7%98-%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%98%D7%A4%D7%95%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92---%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A8---%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F-%D7%A7%D7%99%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A9---%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9F-%D7%A9%D7%A7%D7%A2-usb-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%98
http://www.usbshop.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95
http://www.usbshop.co.il/%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99---%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A8-usb
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%92-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93---%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%A8%D7%99-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A3-%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8---air-bag-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%9B%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%92%D7%A0%D7%98-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91-360-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A9%D7%A8
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BA-BX20102.00כסףקופסת מתכת מהודרת מלבנית עם חלון לזיכרון נייד

BA-BX2011
קופסת מתכת מהודרת מלבנית עם חלון לזיכרון נייד בצורת 

מפתח
2.50כסף

BA-BX20200.50לבןזיכרון נייד/קופסת קרטון לבנה לטוויסט

BA-BX2013
 שקופה פרוסטי לזיכרון נייד בצורת EVAאריזה מהודרת 

כרטיס אשראי
1.90שקוף

BA-USB17000.90כסףמחזיק מפתחות לזיכרון נייד עם טבעת מתכת עגולה ושאקל

BA-USB17010.60שחורמ עם חוט" מ10טבעת - מחזיק מפתחות

BA-BX20020.90שחורנרתיק דמוי עור לזיכרון נייד בצורת כרטיס אשראי

BA-BX2014 אריזה מהודרת לזיכרון נייד מPP1.10שקוף פרוסטי בגוון שקוף פרוסטי

BA-USB9200 אריזה מהודרת- אירופה
קופסה שחורה 

בשרוול כסוף
אריזה בלבד9.90

BA-USB9300 אריזה מהודרת- אסיה
קופסה שחורה 

בשרוול כסוף
אריזה בלבד9.90

1GB4.00הכנסת קובץ  לזיכרון נייד עד 

BA-USB2900כיסוי סיליקון ל - י /סקיןiPod18.50לבן

BA-USB3051 14.00כתוםמעמד שולחני כניסה אחת באריזה שקופה- קריידל

BA-USB4000 69.00כסףמצלמת אינטרנט איכותית בקופסת מתנה כסופה- זום

BA-USB4010 מחיר חדש 65.00שחורמצלמת אינטרנט עם זיכרון נייד- קמרו!

BA-AL20014.90אלומיניום כסוףאלפון לועזי כריכת אלומיניום

BA-AL2002 4.90כסף' יח8+ '  יח4- מעמד שולחני מאלומיניום לדיסקים

BA-AL2004 4.90כסף' יח10- מעמד שולחני מאלומיניום לתקליטורים

BA-GP2004P.P  4.90כסף סימניות מתכת באריזת3סט

BA-GP20080.90שחורממו קליפ מפלסטיק ומחזיק דפים להקלדות

BA-USB4510 כבל - שורטיUSB מ'' ס5.0065כסף עם שחורנקבה-  מאריך זכר

כבלים

אביזרים נלוים לזיכרונות ניידים/אריזות

מבצע

6 מתוך 5עמוד 

http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99-%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%90%D7%A7%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A7-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%98
http://www.usbshop.co.il/%D7%A0%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-propylene-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%96%D7%95%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/Product.asp?idc=8&ids=15&idp=866
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%A1%D7%98-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.usbshop.co.il/%D7%9E%D7%9E%D7%95-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4
http://www.usbshop.co.il/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%AA-propylene-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%99
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%9E%D7%A8%D7%95
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BA-USB4500 כבל - לונגUSB 5.00כחול/שחורמ" ס115/ מ " ס100 מאריך
כחול , (מ" ס100)שחור 

(מ" ס115)

BA-USB4514 כבל הטענה מיקרוUSBמ'' ס30 4.90לבן

BA-USB4515 כבלUSB +  מ'' ס30 7.00לבן מתאמים6סט

BA-USB4513 כבלUSB לחיבור מיני USBמ'' ס72 3.90כחול/שחור

BA-USB4502מ'' ס7.00123אדוםכבל אודיו למגוון שימושים

BA-USB4521 כבל מאריך כניסת - זןFire Wire ל  -iPodמ" ס8.0060לבן

 ימי עבודה מיום קבלת 5- מחירי זיכרונות ניידים בתוקף ל

.מחירון זה

מ"המחירים אינם כוללם מע

.יתכנו שינויי מחיר במהלך השנה כתוצאה ממשתנים רבים

, עלויות יצור, שינוי עלויות בחומרי גלם, שינוי שערי מטבע

.מיסים וכדומה, הובלה

.יש להתעדכן במחיר הסופי לפני ביצוע ההזמנה

6 מתוך 6עמוד 

http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/
http://www.usbshop.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%9C
http://www.usbshop.co.il/%D7%A7%D7%9E%D7%A8%D7%95
http://www.usbshop.co.il/%D7%96%D7%9F
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%94-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95-usb
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-usb--%D7%A1%D7%98-6-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://www.usbshop.co.il/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%92-%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-usb-%D7%96%D7%9B%D7%A8--%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99-usb
http://www.usbshop.co.il/%D7%9B%D7%91%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95

