קטלוג מוצרים 2019

תוכן העניינים

תוכן העניינים

דיסק און קי וזכרונות ניידים

3

מטענים ניידים

10

רמקולים ואזניות

15

אביזרים לסמרטפונים וטבלטים

18

אביזרי מחשב

21

גאדג׳טים

22

ערכות USB

23

אביזרי מחשב

25

מטענים וסוללות

26

עכברים

28

מיתוג צורני (תלת מימד  /דו מימד)

28

מיתוג מהו?

30

דיסק און קי וזכרונות ניידים
BA-USB1105

טוויסט

זיכרון נייד או דיסק און קי ,מכסה אלומיניום מסתובב
 55X19X9.5מ"מ

BA-USB1302

סילבר
כרטיס אשראי דיסק און קי לבן
 84X52מ"מ

BA-USB1013

ננו צ'יפ
זיכרון נייד מתכתי כרום
 37X11X4מ"מ

BA-USB1006

טוויסטר
גוף מתכת ניקל
 45X15X6מ"מ

BA-USB1130

טוויסט OTG
חיבור  micro USBלמכשירי סמסונג
ולמכשירים הנתמכים באנדרואיד
 62X19X9.5מ"מ

BA-USB1400

מטיל זהב
 60X22X10מ"מ

03-6131003
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דיסק און קי וזכרונות ניידים  /דיסק און קי
BA-USB1834

ממו
עט  USBכדורי הניתן למילוי ,זיכרון נייד ,כרית תחושה למסכי מגע
 140X13øמ"מ

BA-USB1150

שאקל
זיכרון נייד מתכתי בצורת שאקל
 56X16מ"מ

03-6131003BA-USB1500
טל3 .

דיסק און קי קריסטל -
דיסק און קי עם גוף עשוי קריסטל ותאורת
לד ב 5-גוונים שונים.
 60X18X10מ"מ

BA-USB1530

דיסק און קי אקרילי -
דיסק און קי עם גוף עשוי אקריל ותאורת לד.
 45X12X4.5מ"מ

BA-USB1312

סילבר שקוף עם זיכרון נשלף
 84X52מ"מ

4

03-6131003

BA-USB1340

סילבר עם זיכרון על ציר
 84X52מ"מ

BA-USB1322

דיסקי
זיכרון נייד בצורת מפתח בגימור מתכת מבריק
אורך 56-מ"מ ,רוחב עליון  25 -מ''מ ,רוחב תחתון  13 -מ''מ

BA-USB1329

דיסקי
זיכרון נייד בצורת מפתח בגימור אלומניום מאט
אורך 56-מ"מ ,רוחב עליון  25 -מ''מ ,רוחב תחתון  13 -מ''מ

BA-USB1540

דיסק און קי אקרילי -
דיסק און קי עם גוף עשוי אקריליק
ותאורת לד ב 5-גוונים שונים.
אורך 56-מ"מ ,רוחב עליון  25 -מ''מ ,רוחב תחתון  13 -מ''מ

פלייר דיגיטלי -אקטיבי
קטלוג מודפס משולב עם  WEB KEYאו דיסק און קי

BA-USB1350

סילבר זיכרון נייד שחור
 84X52מ"מ

BA-USB1222

צמיד זיכרון נייד
 205X18מ"מ

03-6131003
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דיסק און קי וזכרונות ניידים  /דיסק און קי צורני  /מוצרים נילווים

דיסק און קי מעוצב 2D
דיסק און קי בעיצוב ותכנון לפי דרישה!

דיסק און קי מעוצב 3D
דיסק און קי בעיצוב ותכנון לפי דרישה!

טל03-6131003 3 .

BA-BX2011

קופסה לדיסק און קי בצורת מפתח
קופסת מתכת מלבנית מהודרת ל דיסק און קי בצורת מפתח
 90X60X18מ"מ

BA-BX2010

מארז לדיסק און קי
קופסת מתכת מלבנית מהודרת לדיסק און קי
 90X60X18מ"מ

6

03-6131003

זיכרון נייד מפתח אלומיניום במגוון צבעים
אורך 56-מ"מ ,רוחב עליון  25 -מ''מ ,רוחב תחתון  13 -מ''מ

BA-BX2014

קופסת  PROPYLENEלדיסק און קי
קופסת פוליפרופילן בגוון שקוף חלבי מלבנית מהודרת
לדיסק און קי
 94X45X22מ"מ

BA-BX2001

נרתיק פלסטיק שקוף מאט מהודר לכרטיס אשראי
 95X65מ"מ

BA-BX2002

נרתיק דמוי עור לדיסק און קי כרטיס אשראי
 95X65מ"מ

BA-BX2001

BA-BX2013

אריזת כרטיס אשראי
אריזת כרטיס אשראי מהודרת מהודרת בגוון שקוף חלבי.
 134X72X4מ''מ

נרתיק מהודר שקוף מבריק לדיסק און קי כרטיס אשראי
 95X65מ"מ

BA-BX2022

אריזת קרטון לדיסק און קי
אריזת קרטון מלבנית מהודרת לדיסק און קי
 90X46X20מ"מ

BA-BX2020

קופסת קרטון לדיסק און קי
קופסת קרטון מלבנית מהודרת לדיסק און קי
 65X23X13מ"מ

03-6131003
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דיסק און קי וזכרונות ניידים  /דיסק און קי צורני  /מוצרים נילווים
BA-BX2021

BA-GP2013

הכנסת קבצים
מחיקים
לא מחיקים
לא ניתנים להעתקה
לינק אקטיבי

קופסת קרטון (גדולה) לדיסק און קי
קופסת קרטון ( גדולה )מלבנית מהודרת לדיסק און קי
 92X38X25מ"מ

03-6131003BA-USB1700
טל3 .

מחזיק מפתחות עם שאקל
מחזיק מפתחות עם שאקל  -מתאים למגוון זיכרונות ניידים
קוטר 25-מ"מ ,אורך 45-מ"מ

BA-USB4540

שרוך תלייה
שחור
אורך  380מ"מ

8

BA-USB1701

מחזיק מפתחות חוט
מחזיק מפתחות חוט-טבעת  -מתאים למגוון זיכרונות ניידים
קוטר 10-מ"מ ,אורך 70-מ"מ

BA-USB4530-2

ריצ'רץ'
שרוך תלייה לצוואר עם פטנט ריצ'רץ' נפתח ונסגר.
צבעים :אדום ,כחול ,שחור
אורך  480מ"מ

03-6131003

9

03-6131003

מטענים ניידים  /אלחוטיים
BA-USB6591

פאוור בנק כרטיס אשראי 2500mAh -
המטען הקומפקטי לסלולרי עם כבל הטענה שני מתאמים מובנה
עיצוב יוקרתי חדשני ודק במיוחד!
 96X62X6.5מ"מ

BA-USB6546

פאוור בנק בריק מיני 2000mAh
 97X25X22מ"מ

03-6131003BA-USB6572
טל3 .
כחול
לבן BA-USB6570

פאוור בנק קומפל 2000mAh
 87X25X25מ"מ

פאוור בנק קומפקט 5200mAh

 95X45X24מ"מ

BA-USB6536

פאוור בנק בריק 4000mAh
מגיע עם כבל הטענה איכותי  3מתאמים
 97X44X22מ"מ

10
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BA-USB6582

לבן פס כחול
BA-USB6580

לבן פס כסף
BA-USB6581

פאוור בנק ונוס 5000mAh
אריזת אקריל מהודרת ,עם כבל הטענה איכותי  4מתאמים.
סוללת פולימר-ליתיום
 70X100X17מ"מ

BA-USB6542

בז׳ BA-USB6551

שחור BA-USB6552

נרתיק נסיעות משולב מטען נייד
פאוור בנק  5000mahעוצמתי ,כבל  USBמובנה ,תאי אחסון
 210X135X24מ''מ

מחברת  A5עם

פאווור בנק 5,000mAh

BA-USB6545

BA-USB6554

מחברת  A5עם מטען אלחוטי

פולדר  4Aעם

פאווור בנק 5,000mAh

BA-USB6555

מחברת  A5עם מטען אלחוטי

BA-USB6543

נרתיק נסיעות עם משטח טעינה אלחוטי

03-6131003
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מטענים ניידים  /אלחוטיים
BA-USB6596

פאוור בנק סופר פאוור 10,000mAh
שתי יציאות הטענה ( ,)USBשני פנסים.
סוללת פולימר ליתיום חזקה במיוחד  10,000mAhנפח אמיתי!!
 170X80X15מ"מ

BA-USB6595

פאוור בנק מזוודה 7,800mAh
מטען קומפקטי ועוצמתי במיוחד ,עם פנס לד ,ושתי יציאות USB
)האחת .(USB 2.1A

 105X66X20מ"מ

03-6131003 3BA-USB6510
טל.

מיני בוסטר 8,000mAh
כבל הטענה  4מתאמים ,סוללת פולימר ליתיום חזקה במיוחד
 8,000mAhנפח אמיתי!!
 135X76X14מ"מ

גורילה מטען חירום לרכב 13,800mAh
מטען קומפקטי ועוצמתי במיוחד .כולל כבל הטענה איכותי סט
מתאמים למכשירים ניידים ,פנס חירום מובנה ונרתיק מהודר.
 165X78X39מ"מ

BA-USB6548

BA-USB6522

פאוור בנק סמארט 4,000mAh
כבל הטענה  3מתאמים ,מסך טאץ׳
סוללת פולימר ליתיום חזקה במיוחד  4,000mAhנפח אמיתי!!
 105X65X10מ"מ

12
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BA-USB6515

מטען אלחוטי משולב
עם משטח הטענה ותחנת עגינה
 200X100מ"מ

BA-USB6544

שחור BA-USB6539
לבן BA-USB6541

משטח טעינה אובלי
ל 2-מכשירים

משטח טעינה
אלחוטי עגול

BA-USB6549

BA-USB6547

חירום לרכב
גורילה -
מטעןמשולב
אלחוטי
מטען
להתנעת רכבי בנזין פרטיים ורכבי שטח
13800mAh
פד לעכבר (לא כלול)
אלקטרוניקה נוספים.
ולמוצרי
 310X220X5מ"מ
 39X78X135מ"מ

אובליחירום לרכב
טעינהמטען
בוסטר -
מיני
משטח
14X76X135
מכשיריםמ"מ
ל2-

BA-USB6567

משטח טעינה מעמד 45°

משטח טעינה צורני
באיזה צורה תרצה את
המשטח שלך?

03-6131003
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מטענים ניידים  /אלחוטיים
BA-USB6593

BA-USB6549

משטח טעינה מעמד 45°

תמונה חסרה

משטח טעינה משולב  -אלחוטי/פאווור בנק 8,000mAh
4000mAh

03-6131003 BA-USB6568
טל3 .

משטח טעינה אלחוטי ל 2-מכשירים
עם מעמד  45°ומשטח טעינה אופקי נוסף

משטח טעינה משולב  -אלחוטי/אלחוטי/פאווור בנק 8,000mAh
4000mAh

BA-USB4507

תקיר
מטען מהיר לניידים וטאבלטים ,תקע מסיבי ו
בעיצוב איכותי במיוחד.
 55X35X25מ"מ

14
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BA-USB6592

BA-USB4509

פושר
מטען אמין לניידים וטאבלטים ,יציאת  ,1Aיציאת 2.1A
תקע מסיבי ובגימור איכותי במיוחד,

רמקולים ואוזניות
שחור BA-USB8181
כחול BA-USB8180

רמקול ודיבורית  Bluetoothמוגני מים
 56X80Øמ"מ

BA-USB8170

רמקול ודיבורית  - Bluetoothהרמוני
רדיו  ,FMמתאים לחיבור לכל המכשירים ,כניסה לכרטיס זיכרון
טווח קליטת  Bluetoothעד  10מטרים.
 50X80Øמ"מ

BA-USB8154

רמקול בצורת תפוח

רמקול בצורת תפוח ,מתאים לטלפון נייד ,מחשב ,iPod ,נגן MP3
 80X85X58מ"מ

BA-USB8140

רמקול  Bluetoothאיכותי בצורת טיוב
עם מנעד קולי עמוק ואיכותי במיוחד

BA-USB8141

BA-USB8143

רמקול RETRO Bluetooth
חיפוי בד דו צדדי מעניק הידור וסטייל
עד  8שעות הפעלה ללא צורך בהטענה
 190X120X55מ"מ

רמקול  TUBE Bluetoothגדול
רמקול גלילי ,עם מעמד מובנה לטלפון חכם.
׳׳

03-6131003
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רמקולים ואוזניות
BA-USB8142

רמקול  tubeנישא
רמקול מגניב מסוגו
עם מעטפת ממותגת
ורצועת נשיאה

טל03-6131003 3 .

BA-USB2840

אוזניות ראש אלחוטיות משולבות בכובע מצחיה איכותי

BA-USB2824

אוזניות ראש באריזה מהודרת
עם כבל אודיו נשלף

16
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BA-USB2841

אוזניות ראש אלחוטיות משולבות בכובע סריג אופנתי

לבן BA-USB2800
שחור BA-USB2801

אוזניות נגה
אוזניות נמשכות החוצה הנגלל עצמאית בלחיצת כפתור.
שטח הדפסה לפרסום 45 :מ"מ

BA-USB2825

אוזניות Bluetooth

אלחוטיות -
איכות שמע משופרת
ריפוד מבודד רעשי רקע

BA-USB2831

אוזניות  Bluetoothאופנתיות
במארז פלסטיק שקוף ושימושי

BA-USB2830

דיבורית  Bluetoothעם חוט אוזניה נשלף

BA-USB2807

BA-USB2806

אוזניות  Bluetoothספורטיביות ,לבן

קיבולת סוללה ,75mAh :מיקרופון  /דיבורית bluetooth

 Air Portאוזניות  Bluetoothננו
איכותיות במיוחד

איכות קליטה משופרת עד  10מ׳
 136X75X35מ''מ

03-6131003
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אביזרים לסמרטפונים וטאבלטים  /כבלים
BA-USB6102

סלפיש
מוט צילום עצמי טלסקופי ,כפתור הפעלה אינטגרלי ללא צורך
בסוללה ,תפסן מסיבי למניעת רעידות.
מקופל  250 -מ"מ פתוח  790 -מ"מ

BA-USB6120

שלט סלפי-שחור
נוח להפעלה וקל לשימוש ,לאייפון  /אנדרואיד
ללא צורך באפליקציה.
 31X50X9מ"מ

03-6131003BA-USB9201
טל3 .

קליפסו  -סט עדשות צילום לסמארטפון
שלוש עדשות בהרכבה פשוטה ומהירה :עין הדג ,עדשה רחבה,
ועדשת מקרו .נרתיק זמש מהודר.
 40X25X25מ"מ

BA-USB3301

מגנט לרכב  360מעלות
ללא צורך בהברגה ,מתאים לכל טלפון נייד
ומסתובב  360מעלות ,גימור כרום מהודר.
 40Øמ"מ

18
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BA-USB3310

וונדרינג  -טבעת הקסם
מתלה ומעמד ,לשימוש נוח בסמרטפון ובטבלט.
גימור כרום מהודר.
 45X35מ''מ

BA-USB3300

מאג הולד  -מעמד מגנטי לסלולרי לרכב
מגנט חזק במיוחד ,מתאים לכל סוגי הסלולרים  3דיסקיות
לשלושה מכשירים ,שטח פרסום אפקטיבי וזכיר
 40Øמ"מ

כסוף
שחור

BA-USB4504
BA-USB4505

רונדו
אידיאלי לכבלי הטענה/אוזניות .הנרתיק כולל בתוכו כבל טעינה
לטאבלטים וטלפונים ניידים.
קוטר  80 -מ"מ

BA-USB4503

כבל טעינה
כבל טעינה לטאבלטים וטלפונים ניידים,
מידות:
 22ס''מ 28 ,ס''מ

BA-USB4516

מתאם Type C
כבל שלוש באחד

BA-USB4506

סמארטי כבל הטענה דואלי
כבל טעינה פטנטי המתאים לשקע אייפון ואנדרואיד.
מידות :סגור 80 -מ''מ
אורך הכבל פתוח  1 -מטר

03-6131003
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אביזרים לסמרטפונים וטאבלטים  /כבלים
BA-USB4514

כבל הטענה מיקרו USB
מתאים לטאבלטים וטלפונים ניידים.
 30ס''מ

BA-USB4515

כבל  + USBסט  6מתאמים
כבל טעינה לטאבלטים וטלפונים ניידים
אורך  30 -ס''מ

טל03-6131003 3 .

BA-USB4512

כבל אודיו
כבל אודיו למגוון שימושים
אורך  123 -ס''מ

כבל התנעה חכם
כבל התנעה לג'אמפ סטארטר
מיני בוסטר איכותי 8AWG200c

שחור BA-USB4500
כחול BA-USB4501

כבל לונג
כבל  USBמאריך ,מחבר בין יציאת "זכר" ל"נקבה"
ניתן לחבר מספר כבלים ביחד ליצירת שרשרת כבלים
כחול  125ס''מ ,שחור  118ס''מ

20

BA-USB4502

03-6131003

BA-USB4513

כבל  USBזכר -מיני USB

ממשק  USB2.0להעברת נתונים מהירה ,חיבור מיני USB 5pin
(טרפז) לשקע  USBסטנדרטי במחשב.

 72ס''מ

21
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גאדג׳טים
BA-USB9506

משקל מזוודה
אביזר חובה לכל הטסים לעיתים קרובות ,חיבור קל ושקילה
מהירה לכל תיק יד או צרור ,ספרות גדולות ,נטען באמצעות כבל
USB

BA-USB9010

תיק גב ייחודי לנסיעות  -כל הרוכסנים והפתחים אינם נגישים
מבחוץ ,מאובטח מפני כייסים ,חלוקת תאים ארגונומית מאפשרת
נשיאת ציוד אישי ומנגישה אותו בנוחות מירבית ,פתח ליצירת
כבלים ,ותא מרופד למחשב נייד ותא מרופד נוסף לטבלט.
 18X60X90מ"מ

03-6131003 3BA-USB9507
טל.

פידג'ט ספינר המקורי  -מתכתי
משפר יכולות מוטוריות ,ממקד את המחשבה ,עוזר לריכוז ומרגיע
באישור מכון התקנים .משך סיבוב מעל  200שניות!
אריזת מתנה קופסת מתכת מהודרת.
 60X24X10מ"מ

משקל מזוודה עם פאוור בנק

לבן BA-GP2040
שחור BA-GP2041

קוביית פידג'ט המקורית
מעולה לשחרור לחצים  /לריפוי בעיסוק ,מסייעת לריכוז,
ניתנת למיתוג אישי,מגיעה במארז מהודר מתנה.
 30X30X30מ"מ
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BA-GP2030

03-6131003

BA-GP2020

פידג'ט ספינר המקורי
משפר יכולות מוטוריות ,ממקד את המחשבה ,עוזר לריכוז ומרגיע
באישור מכון התקנים .משך סיבוב מעל  120שניות!
אריזת מתנה מהודרת Ø .קוטר  80 -מ''מ ,עובי  10 -מ''מ

ערכות USB
BA-USB9022

ערכת נסיעות  -ונוס כסוף
ערכה הכוללת :מטען  ,5000mAhמנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה .נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

BA-USB9022

ערכת נסיעות  -ונוס כחול
ערכה הכוללת :מטען  ,5000mAhמנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה .נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

BA-USB9025

ערכת נסיעות  -בריק
ערכה הכוללת :מטען עוצמתי ,מנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה ,נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

BA-USB9028

ערכת נסיעות  -קומפקט
ערכה הכוללת :מטען עוצמתי ,מנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה ,נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

BA-USB9023

BA-USB9020

ערכת נסיעות VIP
ערכה הכוללת :מטען  ,7800mAhמנורת קריאה  USBבצבע
לבן ,שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה ,נרתיק קשיח למחצה עם
שטח פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

ערכת נסיעות  -מיני בריק
ערכה הכוללת :מטען עוצמתי ,מנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה ,נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

03-6131003
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ערכות USB
BA-USB9021

ערכת נסיעות  -קומפל
ערכה הכוללת :מטען עוצמתי ,מנורת קריאה  USBבצבע לבן,
שחור ,כחול או ירוק ,כבל הטענה ,נרתיק קשיח למחצה עם שטח
פרסום ענק ,בצבע כסוף או שחור.
 136X100X38מ״מ

03-6131003 BA-USB9002
טל3 .

תיק תק  -כסוף
נרתיק איכותי קשיח למחצה ובגימור מעולה
 136X100X38מ״מ

BA-USB9001

תיק תק  -שחור
נרתיק איכותי קשיח למחצה ובגימור מעולה
 136X100X38מ״מ

24
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אביזרי מחשב
BA-GP2017

הבלינדר המקורי  -כיסוי פלסטי למצלמת מסך
מתאים לכל סוגי המכשירים הניידים/הנייחים/
טאבלטים/סמארטפונים
 42X16X2מ''מ

BA-GP2015

הבלינדר המקורי  -כיסוי אלומניום למצלמת מסך
כיסוי למצלמת מסך המחשב/לפטופ ,טאבלט או סמארטפון
 17.5X9X0.9מ''מ

BA-USB8105

פלורי  -מנורת לד  USBצבע כחול
באריזת פוליפרופילן  /קרטון שקופה ו בצבעים שונים
 170מ"מ

BA-USB8050

נומרו
תוספת חיונית למקלדת של המחשב הנייד/טבלט ,ללא צורך
במקור כוח חיצוני ,עם כבל יו-יו נמתח וחוזר בצבע כסף.
 132X91X11מ"מ

BA-USB8112

ונטי  -מאוורר USB

ללא צורך בבטריות ,מופעל אוטומטית בעת חיבור לשקע USB
 145X10מ"מ

BA-USB9502

טארגט
משחק מנהלים .מערכת של שלושה טילים (רובוט)
הנשלטת על ידי תוכנה מהמחשב בעזרת העכבר.
 170X110X120מ"מ

03-6131003
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מטענים  /סוללות  /מצביע לייזר
BA-USB6500

צ'אלנג'ר

להטענה חוזרת של סוללות רב פעמיות מסוג  AAוAAA-

מתחבר ישירות לשקע  USBואין צורך בחיבור לחשמל
באישור מכון התקנים
 35X105X20מ"מ

BA-USB6501

סוללת  AAAנטענת
סוללות נטענות הנותנות הספק 1000mAh
מתאימות למטען דגם צ'לנג'ר

BA-USB6530

דינמו  -מטען נייד ופנס
ארבעה מוצרים במכשיר אחד :מטען לטלפון נייד ,פנס תאורה,
מצפן ,אזעקה .כולל כבל  ,USBמחברים לטלפון נייד ,הוראות
שימוש.
 120X55X40מ"מ

BA-USB6502

סוללת  AAנטענת
סוללות נטענות הנותנות הספק 1500mAh
מתאימות למטען דגם צ'לנג'ר

BA-USB6520

סולו
להטענת הטלפון הסלולארי במקרה הצורך .עם כבל יו-יו מאריך
לשקע נמתח וחוזר .אריזה :קופסת מתנה מהודרת שחורה.
באישור מכון התקנים.

BA-USB7522

יופיטר פרו  -כל מה שצריך להרצאה
מצביע לייזר ,בשילוב שלט רחוק למצגות וזכרון נייד בנפחים
שונים .טווח פעולה רחב בצבע לבן פנינה.
ובאריזת מתנה שחורה מהודרת.
 135X15Øמ"מ

03-6131003
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מוצרי פרסום במיתוג צורני

עכברים
שחור BA-USB6503
לבן BA-USB5002

עכבר אלחוטי אופטי
שידור אלחוטי  GHz 2.4עד  10מטרים מרחק הפעלה
אריזת מתכת מהודרת.
במצב סגור  75X60X28 -מ''מ
במצב פתוח  105X60X28 -מ''מ

מפצלים
דו מימדיים
ניתן למתג כל מוצר בכל צורה.
המיתוג מעניק שייכות מיידית לכל
פריט ומאפיין את השימוש בו.
מתנה ממותגת ושימושית הופכת
לפריט מבוקש ולעיתים משייכת
אותו לפריטי אספנות ההופכים עם
הזמן ליקרי ערך ומציאות.

03-6131003BA-USB5050
טל3 .

פלאנט
עכבר אופטי צבע :שקוף ,עם תאורה אדומה
 65X95X35מ"מ

כחול BA-USB5006
שחור BA-USB5005
לבן BA-USB5004

עכבר אלחוטי אופטי
עיצוב ארגונומי ונעים להחזקה
להפעלה מדוייקת ופשוטה

28
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רמקולים אלחוטיים

מפצלים
תלת מימדיים

03-6131003
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ניתן למתג כמעט הכל  -קיצור תולדות טכנולוגיית המיתוג
מוצרי הפרסום הם ללא ספק תרומתה של המאה
ה 20-המאה בה הפרסום תפס מקום מרכזי בכל
תחומי החיים .הייצור התעשייתי חייב אמצעי שיווק
חדשים והפרסום במדיות שונות קידם מוצרים שירותים
ועסקים .מוצרי הפרסום שהוטבע ,הודפס או נרקם
מוצר או שירות אותו פרסמו ,הפכו זה מכבר לחלק
מחיינו ולחלק מהשימוש היומיומי החושף אותנו למס־
רים שווקיים שונים .בכדי לעשות מעט סדר באפשרויות
ובמונחים ריכזנו עבורכם את עיקרי טכנולוגיות המיתוג
העומדים לרשותכם.

הדפסה דיגיטלית  -היא הדפסה ישירה מקובץ או
תמונה דיגיטליים ,היתרון בשיטת הדפסה זאת ,לא
צריך לייצר גלופה ועל כן אפשר לייצר כמויות לא
גדולות ,ואף למתג מוצרים ואביזרים בצורה אישית.
חריטה בלייזר  -החריטה מתבצעת ע"י צריבת הקטע
נתון עם קרן לייזר .ניתן לחרוט במגוון רב של חומרים
כגון פלסטיק ,מתכת ,עור ועץ .החריטה נקבעת ע"פ
קובץ גרפי יעודי שמנחה את קרן הלייזר.

טל03-6131003 3 .
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דפוס משי  -דפוס משי היא שיטת דפוס מסורתית
אשר מיושמת ע"י העברת צבע דרך רשת משי צפופה.
שיטה זו משמשת בעיקר להדפסה שתעמוד בתנאים
קשים ,ע"ג בדים ,מוצרים פלסטיים ומתכות.
רקמה  -רקמה ממוחשבת היא שיטה למיתוג מוצרים
בין אם דיגום ,הפקת סמלים ולוגו רקומים ע"ג מוצרי
טקסטיל כגון חולצות ,כובעים ,מגבות חלוקים ועוד
מגוון רב של מוצרים .הרקמה מעניקה מגע של איכות
והידור.

הדפסת טומפ-און  -הדפסת טומפ-און מיועדת להדד
פסה על סוגי משטחים שונים ,קעורים או קמורים וגם
על משטחים ישרים .שימוש בטכנולוגית הדפסת טמד
פון שימושית כאשר רוצים להשתמש במספר צבעים
ואיכות הדפסה גבוהה הנדרשת לקווים וציורים דקים.
הטבעה בחום  -הטבעה בחום היא שיטת הדפסה
המיועדת להבליט מוצרים ולתת גימור מהודר ללוגו,
כותרת של חוברת ,אריזות מהודרות ,הזמנות לארוד
עים ,כרטיסי ביקור ועוד.

03-6131003

31

טל03-6131003 3 .

ברק ערוצים לשיווק  2000בע''מ
הבנאי  ,29/169חולון
טלפון03-6131003 :
פקס03-6128968 :
info@usbshop.co.il
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