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E-BULUCU
AKILLI BLUETOOTH BULUCU

E-BULUCU önemli eşyalarınızı takip etmenizi ve bulmanızı sağlayan şık bir cihazdır.

Telefonunuza bağlanıp anahtarlarınızı, cüzdanınızı ve her türlü önemli eşyanızı

bıraktığınızda sizleri uyarıyor.

FIND-E eşyalarınızı veya telefonunuzu kolayca bulmanızı sağlarken aynı zamanda 

uzaktan telefon ile fotoğraf çekme butonu olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bluetooth LE 4.0

Markalı CSR chip

Çalışma mesafesi: 100 m

Değiştirilebilir pil CR 2032

Çalışma süresi: 3+ months

Alarm sesi: 90 db

Malzeme: ABS plastik, aluminyum, TPU

Ağırlık: 10 g

Boyut: 36x69x9mm

Uygulama: iOS & Android

SERTİFİKALAR

Çalışma mesafesi:100 m

90db ses alarm seviyesi

3 ay batarya süresi Uzaktan selfi butonu



Plastik gövde: istenilen pantone rengi

Bağcık: istenilen pantone rengi

Metal pin: istenilen pantone rengi

Markalama: çift taraflı serigrafi veya dijital baskı

Uygulama: talebe bağlı özel markalı uygulaması

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ



DASH
AKILLI PARK REHBERİ

Dash aracınızın park yerini bulmaya ve zaman tutmaya yarayan ufak bir bluetooth

cihazır. Otomatik olarak aracınızın park yerini hafızasında tutar, zamanlayıcıyı 

başlatır ve sizi aracınızı park ettiğiniz yere götürür– hepsi park bileti almanıza gerek 

kalmaması içindir. Dash siziaracınıza geri dönmeniz gerktiği zaman uyarır, hatta 

park alanına yürümeniz gereken gerçek zamanı da hesaba katar.

TEKNIK ÖZELLİKLERİ

Bluetooth LE 4.0

Değiştirilebilir pil CR 2450

Çalışma süresi: 6 -12 ay

Malzeme: ABS plastik, aluminyum

Boyut: Ø45 x 10.7 mm

Akıllı buton

Değiştirilebilir pil

LED gösterge

Akıllı park hatırlatıcı

Araç konum belirleyici rehberi

ÖZELLİKLER

SERTİFİKALAR

Lokasyon haritası



Plastik gövde: istenilen pantone rengi

Metal tabaka: istenilen pantone rengi ve eloksallı aluminyum kaplama

Markalama: çift tarflı serigrafi veya dijital baskı

Uygulama: isteğe bağlı markalı uygulama

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ



TWIN CHARGER
MÜKEMMEL ARAÇ ŞARJI

Twin Charger en stil ve yeri doldurulamaz araç aksesuarıdır. 

Toplamda 2.4A kapasiteli iki USB girişi eşzamanlı olarak iki farklı cihazı

olabilecek en mükemmel şekilde şarj etmenizi sağlar.

ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2 USB giriş

Giriş voltajı: 12V~24V

Çıkış (ana port): 5V, 2.4A (max)

Çıkış (2. port); 5V, 1A

Aşırı şarj koruması

Aşırı ısınma koruması

Markalanabilir kumaş askı

LED gösterge

Malzemeler: ABS plastik

Boyut: 79x46x24 mm

Ağırlık: 21 g

Taş veya yumuşak bitişli kaplama

2 USB girişi, 2.4A / 3.1A kapasite

Aşırı ısınma ve aşırı şarj koruması 

SERTİFİKALAR



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Plastik gövde: istenilen pantone renk

Kaplama: taş görünümlü veya mat

Askı: istenilen pantone renk

Metal araç girişi: istenilen pantone renk

Markalama: çift tarafa serigrafi baskı



SONSUZ PUZZLE
YARATICI ANTİ-STRES MASA AKSESUARI

Karim Rashid işbirliği ile tasarlandı – günümüzün en yaratıcı ürün 

tasarımcılarından biri – Endless Puzzle yaratıcılığı geliştirmek 

için tasarlanan eşsiz bir stres-giderici nesne. Her biri eşsiz şekilde güzel 

ve şık sınırsız sayıda kombinasyon yapılabilir.

ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

9 ya da 12 özdeş mıknatıslı parça

Markalanabilir metal alt tabaka

Malzeme: plastik, metal

Ağırlık: 150 g

Özel şık paketinde gönderilir

SERTİFİKALAR

Eşsiz tasarım

anti-stress etkisi

Seçkin birinci sınıf görünüş ve his



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Plastic parçalar: istenilen pantone rengi

Renk seçeneği: tek renk ya da çoklu renk

Markalama: serigrafi ya da lazer baskı



DIVENAMIC
ESNEK YAPISI ILE SUYA DAYANIKLI

BLUETOOTH SPEAKER

Herhangi bir macera için ultra taşınabilir hoparlör - dahili bir

mikrofona sahiptir ve benzersiz "kuyruk" montajı tamamen evrensel

olacak şekilde tasarlanmıştır: Divenamic, bir bisiklet, duş başlığı veya

bir torbaya kolaylıkla sabitlenebilir.

ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max güç çıkışı 2W

Bluetooth: v2.0

Bluetooth çalışma süresi: 10 aya kadar

Dahili mikrofon

Batarya: 250mAh, Li-ion

Çalışma süresi: 3+ saat

Şarj süresi: ~1 saat

Şarj kablosu: USB - microUSB

Malzeme: ABS plastik + silikon

Boyut : 200x53x31mm

Ağırlık: 70g

SERTİFİKALAR

Sıçrama korumalı dizayn

Yenilikçi esnek montaj

Ahizesiz hoparlörler



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Silikon gövde: istenilen pantone rengi

Önceden yüklenmiş melodi: istenilen herhangi bir mp3 dosyası

Logo: istenilen pantone rengi

Markalama: ön ve arka taraflara serigrafi baskı



SSSSSPEAKER
ÖDÜLLÜ SİLİKON BLUETOOTH HOPARLÖR

Katlanabilir silikon ampfikatoru ile ön plana çıkmak için tasarlanmış

benzersiz bluetooth hoparlör. Yüksek kaliteli 3W sesin keyfine varın.

Çeşitli ses deneyimleri için katlayın veya esnetin ya da eğlenceli bir

stres giderme oyuncağı olarak kullanın.

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli 3W hoparlör

Katlanabilir silikon amplifikatör

Özelleştirilebilir LED arka ışık

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max güç çıkışı: 3W

Bluetooth: v2.1

Bluetooth çalışma suresi: 10 aya kadar

Batarya: 240 mAh, Li-polimer

Çalışma süresi: 3-4 saat

Şarj süresi: 45 min

Şarj kablosu: USB den microUSB ye

Malzeme: plastik + silikon

Boyut : 78x92x42 mm (katlanmış) 78x92x82 mm (katlanmamış)

Ağırlık: 65 g

SERTİFİKALAR



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Silikon: istenilen pantone rengi

Plastik: beyaz ya da

istenilen pantone rengi (3000 adetten itibaren)

LED arka ışık: kırmızı, mavi, yeşil, beyaz

(opsiyonel diğer renkler)

Önceden yüklenmiş ses: herhangi bir mp3 müzik dosyası

Logo tabakası: istenilen pantone rengi

Markalama: serigrafi, dijital baskı, lazer baskı



NOUFOS
GÜÇLÜ BLUETOOTH SPEAKER

+ MP3 ÇALAR

Hem çalışma hayatınız hem de boş zamanlarınız için evrensel bir

cihaz – güçlü 5W ses, tek başına mp3 çalma için mikroSD yuvası ve ve

son derece yüksek kalitede konferans aramalarına olanak tanıyan dahili 

bir mikrofon.

ÖZELLİKLER

Yüksek kaliteli 5W speaker

Dahili mikrofon

tek başına mp3 çalma için mikroSD yuvası

TEKNİK ÖZELLİKLER

Max güç çıkışı: 5W

Bluetooth: v2.1

Bluetooth çalışma süresi: 10 aya kadar

Kart yuvası: microSD

Dahili mikrofon

Batarya: 500 mAh, Li-pol

Çalışma süresi: 5+ saat

Şarj süresi: ~1 saat

Şarj kablosu: USB den microUSB ye

Materyal: metal + plastik

Boyut : 60x60x50 mm

Ağırlık : 140 g

SERTİFİKALAR



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Metal veya plastik gövde: istenilen herhangi bir

pantone rengi

(Opsiyonel kauçuk kaplama)

Metal net ve kontrol paneli: gümüş veya siyah

Alt silikon: istenilen herhangi bir pantone rengi

Önceden yüklenmiş melodi: herhangi bir mp3

müzik dosyası

Branding: serigrafi baskı



POWERBLINK
AKILLI POWER BANK
Etkileşimli bir LED ekrana sahip Smart 5200 mAh güç bankası - ne

kadar şarj olduğunu ve diğer tüm sorularınızı bir "sihirli 8 top" olarak

Cevaplar.

ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Batarya: 5200 mAh, Li-ion

Output: 5.0V/2.1A

Şarj kablosu: USB den microUSB ye

Materyal: ABS plastik + alüminyum

Ölçü : 99x44.2x24.1 mm

Ağırlık: 164 g

SERTİFİKALAR

5200 mAh batarya

interaktif LED ekran

"sihirli 8-top" fonksiyonu



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Plastik gövde: istenilen pantone renk

Alüminyum gövde: istenilen pantone renk

LED ekran: beyaz, yeşil, mavi, kırmızı

(İsteğe bağlı diğer renkler)

Markalama: laser baskı ya da serigrafi

(isteğe bağlı tampon baskı veya sulu transfer kaplama)



POWERSTAND
POWER BANK + AKILLI TELEFON TUTUCU

+ FENER

2600 mAh batarya, dahili el feneri ve akıllı telefonunuz için bir

stand ile kompakt 3'ü bir arada power bank - hepsi şık

alüminyum gövdeye dikkatle yerleştirildi.

ÖZELLİKLER

2600 mAh batarya

Dahili fener

Tabletler/akıllı telefonlar için evrensel

standartlarda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Batarya: 2600 mAH, Li-ion

Çıkış: 5.0V / 880 mA

Dahili el feneri

Şarj kablosu: USB'den microUSB'ye

Malzeme: alüminyum + plastik + silikon

Boyut: 128x23mm

Ağırlık: 80g

SERTİFİKALAR



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Üst ve alt plastik: istenilen herhangi bir pantone rengi

Metal gövde: istenilen herhangi bir pantone rengi

Silikon: siyah / beyaz

veya herhangi bir pantone rengi (3000 adetten itibaren)

Fener ışık rengi: sıcak veya soğuk beyaz

Markalama: serigrafi veya lazer baskı

(istağe bağlı sulu transfer kaplama)



OMNICHARGER
DÜNYANIN İLK ŞIK SEYAHAT ADAPTÖRÜ 

En yetenekli Aiia tasarımcıları tarafından dizayn edildi. Omnicharger

telefon, tablet, GPS navigatör vb. Gibi en önemli elektronik cihazlarınızı 

aynı anda şarj etmenizi sağlar. ABD ve Avrupa prizlerini, USB portu, 

aydınlatma ve mikro USB bağlantısı ve dahili kablolarını içerir. 

Yaşadığınız veya seyahat ettiğiniz ülkelerde cihazlarınızı uyum problemi 

yaşamadan kolayca şarj edebilirsiniz.

İstenilen pantone rengin uygulanması ve geniş yelpazede logo 

yerleşmesi seçenekleri ile markanızı müşterilerinize etkili bir şekilde 

hatırlatmanızı sağlar.

Kablolar: ABD (Type:A), Avrupa (Type:C)

Bağlantı aparatı: Mikro USB + aydınlatma

USB çıkış: 5v 2A

Mikro USB & aydınlatma çıkışı: 5V 1.2A

Boyutlar: 34x49x63mm

Kablo uzunluğu: 50 cm

Ağırlık: 77g

SERTİFİKALAR

TEKNİK ÖZELLİKLER



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Plastik gövde : istenilen pantone rengi

Kablo, konnektör, priz: standart siyah veya beyaz

Markalama: serigrafi, dijital baskı



DUALITY
IOS & ANDROID SENKRONİZASYON VE 

ŞARJ KABLOSU

Hemen hemen her telefon için evrensel senkronizasyon ve şarj

kablosu - sürekli karışan kablolara mükemmel bir alternatif. Çift özellik

USB, microUSB' aydınlatma kabloları ile akıllı cihazların% 99'uyla

uyumlu.

ÖZELLİKLER

adaptörler: USB, microUSB, fener

kompakt boyut

TEKNİK ÖZELLİKLER

Adaptörler: USB, mikro USB, aydınlatma

Güç girişi / çıkışı: 5V

Maksimum akım: 2.4A

Malzeme: plastik

Boyut: 34x34x12mm

Ağırlık: 9g

SERTİFİKALAR



KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ

Plastik gövde: istenilen pantone rengi

Kablolar: siyah ya da beyaz

Markalama: serigrafi ya da dijital baskı
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