
NOVEEN LB510 GREY/BLUE 12/230 VOLT        

Elektryczny Lunch Box

Maks. temp. podgrzewania 60oC

Czas podgrzewania do 30 minut

Zasilanie 230/12 V

3-komorowy stalowy pojemnik 

Bezpieczny dla zdrowia BPA free

Stalowe sztućce i torba termiczna 

w zestawie

Teraz podgrzejesz swój lunch do 60oC w 30 minut gdziekolwiek je-
steś - wystarczy dostęp do gniazdka lub zapalniczki samochodowej. 
Luch Box idealnie sprawdza się zarówno w biurze, jak i w terenie. 

Zbieraj MaxCoiny i wymieniaj je na 

ATRAKCYJNE 
NAGRODY

Kupując na www.maxcom.eco 
w systemie B2B , otrzymujesz 

MaxCoiny, które następnie możesz 
wymienić na produkty z Katalogu 
Nagród lub rabaty przy kolejnym 

zamówieniu.

Więcej kupujesz 
WIĘCEJ ZYSKUJESZ
dzięki progom zakupowym

za każdy panel

365W 12Max
           Coin

zamówienie niższe 

nawet o 7%

190MC +1zł

30szt.

za każdy panel

400W 13Max
            Coin

za każdy panel

340W 11Max
         Coin

zamówienie niższe 

nawet o 10%120szt.

zamówienie niższe 

nawet o 13%780szt.



NOVEEN EK1405 1,7L INOX 

Czajnik
elektryczny

NOVEEN GSB254 25L 4SZT

Kosze do
segregacji śmieci 

N’OVEEN SPORT MIX & FIT SB2000 XLINE CZARNY 

Blender kielichowy

Czajnik elektryczny ze stali 
INOX ma stabilną obrotową 
podstawę 360°, filtr zatrzymu-
jący osad, schowek na kabel 
oraz trwały włącznik angiel-
skiej firmy STRIX.

Pionowy system modułowy 
złożony z 4 koszy do segre-
gacji materiałów wtórnych, 
sprawdzi się zarówno w domu 
jak i w biurze.

500 watowy blender kielichowy z 6 ostrzami, które zmielą kawę 
i pokruszą lód. 3 tryby pracy w tym PULSE pozwolą na ekspresowe 
przygotowanie koktajlu z każdego rodzaju owoców lub warzyw, rów-
nież mrożonych. 3 butelki o ergonomicznym kształcie dostosowane 
do uchwytów na napoje w samochodzie i rowerze oraz etui  w ze-
stawie pozwolą ci zabrać posiłek z sobą, dokądkolwiek się udasz.

NOVEEN UH2100 XLINE + OLEJEK ZAPACHOWY

Nawilżacz powietrza z plazmą

Pojemność pojemnika 5,5 l

7 poziomów pracy

Plasma – ulepszona jonizacja

Funkcja ciepłej mgiełki

Panel dotykowy i ekran LED

Pilot do zdalnego sterowania

Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zachwyca nowoczesnym desi-
gnem, a przy tym jest funkcjonalny i skuteczny. Dotykowy panel wy-
świetla poziom pracy urządzenia, temperaturę i poziom nawilżenia 
powietrza. Nawilżacz jest wyposażony w wymienny filtr antybakte-
ryjny, który usuwa również jony magnezu i wapnia z wody, dzięki 
czemu mgiełka jest pozbawiona kamiennego osadu. Dodatkowo 
można używać olejków zapachowych.

390MC +1zł

110MC +1zł 220MC +1zł

250MC +1zł

NOVEEN PTC10

Termowentylator 
ceramiczny
Idealny do dogrzewania niewiel-
kich pomieszczeń biurowych - 2 
stopnie mocy 1000 i 2000 W. 
Automatyczny wyłącznik bez-
pieczeństwa zabezpiecza przed 
przegrzaniem. Latem sprawdzi 
się jako klasyczny wentylator. 140MC +1zł

GRAVITY INDUCTION 3IN1

Indukcyjny uchwyt 
samochodowy
Uchwyt do smartfonów o prze-
kątnej od 4” do 6,5” zintegro-
wany z ładowarka indukcyjną 
o mocy 10W. Przeznaczony do 
montażu na szybie, na kokpicie, 
desce rozdzielczej lub w kratce 
wentylacyjnej.

100MC +1zł



MAXCOM FW 35 AURUM

Modny Smartwatch
Elegancka opaska sportowa, która zmierzy ciśnienie krwi, puls, ja-
kość snu czy saturację krwi. Jest wyposażona w różne tryby spor-
towe, które ułatwią mierzenie codziennych treningów. Z Aurum 
możesz zdalnie sterować aparatem w smartfonie lub aplikacją do 
odtwarzania muzyki. 

940MC +1zł

160MC +1zł

MAXCOM MH11 BLACK PEARL 

Robot sprzątający z mopowaniem
Odkurzacz automatyczny Home MH11 Black Pearl o mocy ssania 
1800 Pa. Pojemność zbiornika na kurz wynosi 600 ml, a zbiornika na 
wodę 350 ml. Bateria Li-ion 2500 mAh pozwala na 100 min pracy.

MEIZU M6T, 2+16GB, RÓŻNE KOLORY

Multimedialny smartfon
MEIZU X8, 4+64GB, RÓŻNE KOLORY

Multimedialny smartfon
Elegancki smartfon w metalowej obudowie, z ekranem 5,2”. 
Wyposażony między innymi w podwójny aparat z tyłu i czyt-
nik linii papilarnych. Obsługuje  karty pamięci microSD do 128 
GB. Ma aż trzy aparaty: główny aparat 13 Mpix i dodatkowy 
aparat 2 Mpix obydwa z przysłoną f/2.4, oraz aparat przedni 
8Mpix  z przysłoną f/2.0. Meizu ma 2 GB pamięci RAM oraz 16 
GB przestrzeni na dane.

MEIZU X8 zachwyca smukłością, zaokrąglonymi ramkami oraz 
miłą w dotyku fakturą. Duży 6,15”, jasny, panoramiczny ekran. 
Podwójny aparat z tyłu: 12/5 Mpix, przedni aparat aż 20 Mpix 
pozwolą zrobić profesjonalne zdjęcia i selfie. Odblokowanie te-
lefonu przez czytnik linii papilarnych lub rozpoznanie twarzy. 
Wbudowane pamięć 4/64 GB.

720MC +1zł 1040MC +1zł



MAXCOM SOUND MX301 MOMOTOMBO

Supermocny głośnik Bluetooth
MAXTON MX56 CERRO

Głośnik bezprzewodowy

NAPĘD ELEKTRYCZNY DO ROWERU RUBBEEX 

Każdy rower może być elektryczny
Kompaktowy zestaw do konwersji roweru na elektryczny. Mechanizm 
mocujący pozwala na instalację i odłączenie RubbeeX w sekundę.  
Rubbee nie ma przycisków ani manetek, sterujesz nim poprzez apli-
kację w telefonie.

3400MC +1zł

MAXCOM FW 37 ARGON

Smartwatch z GPS
Smartwatch FW 37 Argon pomoże Ci na bieżąco monitorować ak-
tywność dzięki różnym trybom sportowym. Zebrane dane dotyczące 
kroków, spalonych kalorii czy pulsu prześle do aplikacji, dzięki czemu 
możesz na bieżąco sprawdzać postęp swoich ćwiczeń. Opaska jest 
wyposażona w GPS, kompas oraz barometr.

350MC +1zł

Rozszerzalny zestaw akumulatorów

Hamowanie odzyskowe

Parametry  jazdy w aplikacji

Bezprzewodowy głośnik Bluetooth idealny do pracy w spe-
cjalnych warunkach. Doskonały dźwięk oraz wysoka klasa 
odporności na pył i wodę IP67 w smukłej, wzmocnionej obu-
dowie. Bateria 3600 mAh pozwala na wielogodzinne słucha-
nie muzyki. Obsługuje MicroSD i dodatkowo ma wbudowany 
mikrofon i gniazdo Jack 3,5.

Przenośny zestaw audio wyposażony w dwa 15W głośniki 
z mikrofonem. Wysoka wodoszczelność IP67 i pojemna bateria 
5000 mAh zapewniająca do 30 godzin muzyki czynią go ideal-
nym na imprezy plenerowe. Dodatkowo możesz go używać jak 
powerbank i naładować swój telefon.

150MC +1zł

370MC +1zł


