Telekomunikačná, výpočtová a kancelárska technika

Otvorené Po-Pia: 830 - 1600.
Cenník je aktualizovaný k 3.11.2010

Spelex s pol. s r.o., Trenčians k a 53, 821 09 Br atislava
Tel.: 02/ 5363 1122, Fax: 02/ 5363 1123,
www.spelex.sk

DECT telefóny s extra dlhým dosahom
ULTRA SR1250B

79,90 €

59,90 €

50,34 €
67,14 €
DECT telefón s integrovanou podporou
bez DPH
bez DPH
retranslátorov signálu (repeater)
 rozšíriteľný do max. 5
€
99,90
prídavných slúchadiel
83,95 €
bez DPH
a 6 retranslátorov
 1,6’’ podsvietený
ULTRA R112
Novinka
displej a klávesnica
 retranslátor signálu
 hlasité telefonovanie
ULTRA SR1200C
(repeater)
 zoznam 200 čísel
 prídavné DECT slúchadlo
 digitálny záznamník
s nabíjačkou a integrovaným

49,90 €

69,90 €

41,93 €

58,74 €

bez DPH

bez DPH

Vybraný okruh aplikácií pre nasadenie DECT systému TOPCOM ULTRA RANGE:
kúpaliská, rekreačné areály,



ULTRA S1200C


prídavné DECT
slúchadlo s nabíjačkou

ULTRA séria čoskoro v predaji!

retranslátorom signálu (repeater)

ihriská, štadióny, relax centrá,





Skyr@cer WBR 7001g

HomePlug Ethernet Adapter
 LAN prostredníctvom elektr. siete 230V
 frekv. pásmo 4,3 - 20,9 MHz
 šifrovanie 56 bit DES
 rýchlosť do 85 Mbps
 dosah do 200m
 nezávislé na OS
 sada 2 kusov

Broadband Router WiFi 11g
 rýchlosť do 54 Mbps
 LAN 4 portový switch 10/100
 port pre DSL, alebo káblový modem
 integr. WiFi Access Point
42,90 €
 podpora VPN, vst. firewall
36,05 €
 WEP zabezpečenie
bez DPH

83,95 €
bez DPH

výrobné haly, sklady,

vodeodolné prídavné
DECT slúchadlo s nabíjačkou
masívna konštrukcia s pogumovanou
protišmykovou povrchovou úpravou

+
Cena za sadu
s USB WiFi klientom.

Všetky použité logá a ochr. známky sú výhradným majetkom ich oprávnených vlastníkov



ProTalker 1078











krytie proti
dosah do 10 km
vode podľa
nelicencované frekv.
IPX7
pásmo 446 MHz
podsvietené LCD
diskrétny tichý režim
pri páde do vody
sa vznáša na hladine (do 30 minút) 129,90 €
109,16 €
masívna odolná konštrukcia
bez DPH
indikátor zameškaného volania
režim skupinovej komunikácie s identifikáciou
používateľa (16x identifikátor so štyrmi znakmi)




(Private Mobile Radio)

TwinTalker 6800

TwinTalker 9100

Novinka

hotely, hypermarkety.

do 2400m

PMR vysielačky

Powerlan 200

nákupné a kongresové centrá,

Teoretická maximálna vzdialenosť pokrytia pri líniovom zapojení retranslátorov:

ULTRA OUTDOOR S2010C

Dopredaj Topcom zariadení na prenos dát:

99,90 €

priemyselné a logistické parky,

krytie proti
vode podľa
IPX7

dosah do 9 km
podsvietené LCD
hlasová aktivácia vysielania





dosah do 6 km
podsvietené LCD
hlasová aktivácia vysielania

Balenie Motor Pack
1 prídavný kus
s externou sadou
„HandsFree“

46,95 €
39,45 €
bez DPH

sada 2 kusov
s nabíjačkou
89,90 €
75,55 €
bez DPH

sada 2 kusov
s nabíjačkou

Balenie Professional Box
2 kusy s príslušenstvom

42,90 €
36,05 €
bez DPH

Informujte sa na aktuálne ceny: 02 / 5363 1122.

