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Pozwala na sterowanie do 4 urządzeń audio lub video 

wstawionych do szafki, bez otwierania drzwiczek. Dwa

podwójne emitery wyjść z 2x2m kablami. Odbiornik

IR z 1m kablem. W zestawie zasilacz.

Przedłużacz pilotów IR Maclean

MCTV-520 28279

Zwiększenie zasięgu  pilota na podczerwień

Możliwość kontrolowania urządzeń RTV ukrytych 

wewnątrz szafek. Zwiększenie zasięgu funkcjonowania 

pilota. 1×Przedłużacz pilotów IR, 1× Odbiornik sygnału IR

2× Podwójne wyjścia emiterów, 1× IR Blaster (wzmacniacz 

sygnału IR), 1× Zasilacz sieciowy.

Przedłużacz pilotów IR Maclean

MCTV-521 36106

Zwiększenie zasięgu  pilota na podczerwień

Miernik prawidłowego ustawienia anteny telewizji naziemnej 

DVB-T. Eliminuje wszelkie niepożądane zakłócenia obrazu 

i dźwięku Przewód antenowy 30cm zakończony wtykami F

Przewód zasilania od pojemnika baterii do miernika 70cm

Pojemnik na 10 baterii AA (R-06), Pokrowiec w zestawie.

Miernik telewizyjny DVB-T Maclean 

MCTV-627 28586

Prawidłowe ustawienie anteny DVB-T

Umożliwia podłączenie dwóch odbiorników satelitarnych lub 

jednego odbiornika SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi 

głowicami (wejściami LNB) np: dekoder telewizji n, n-box recorder. 

Pełna obsługa HDTV.

Konwerter satelitarny twin Maclean

MCTV-628 28587

Pełna obsługa standardu HDTV

Pozwala na dokładne ustawienie anteny satelitarnej (odbiór HD). 

Poziom sygnału mierzony wskaźnikiem wychyłowym oraz 

dźwiękowym. Im wyższy poziom dźwięku tym sygnał 

z satelity silniejszy. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze.

Miernik satelitarny Maclean

MCTV-626 28585

Umożliwia podłączenie czterech odbiorników satelitarnych lub 

dwóch odbiornika SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi 

głowicami (wejściami LNB) np: dekoder telewizji n, n-box 

recorder. Pełna obsługa HDTV.

Konwerter satelitarny quad Maclean

MCTV-629 28588

Pełna obsługa standardu HDTV

Prawidłowe ustawienie anteny satelitarnej
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Umożliwia podłączenie dwóch odbiorników satelitarnych lub 

jednego odbiornika SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi 

głowicami (wejściami LNB) np: dekoder telewizji n, n-box 

recorder. Pełna obsługa HDTV.

Konwerter satelitarny single Maclean

MCTV-628 42086

Pełna obsługa standardu HDTV

Umożliwia podłączenie ośmiu odbiorników satelitarnych lub czterech 

odbiorników SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi głowicami 

(wejściami LNB) np.: dekodery telewizji n, n-box recorder. Bardzo 

dobrze sprawdza się w instalacjach SAT multiroom (N, Cyfra +, Polsat).

Konwerter satelitarny octo Maclean

MCTV-630 28589

Ulepszona wersja konwertera MCTV-628 z wzmocnieniem 

wynoszącym 70dB! 2 wyjścia - podłączenie dwóch odbiorników 

satelitarnych lub jednego dekodera z podwójną głowicą. 

Nakładka (ochrona wtyczek przed warunkami atmosferycznymi).

Konwerter satelitarny twin Maclean High Gain

MCTV-670 37135

Pełna obsługa standardu HDTV

Umożliwia podłączenie czterech odbiorników satelitarnych lub dwóch 

odbiorników SAT z nagrywarką i dwoma niezależnymi głowicami 

(wejściami LNB) np.: dekodery telewizji n, n-box recorder. Bardzo 

dobrze sprawdza się w instalacjach SAT multiroom (N, Cyfra +, Polsat).

Konwerter satelitarny quad MCTV-671 High Gain

MCTV-671 37134

Pełna obsługa standardu HDTV

Antena pokojowa do odbioru sygnału telewizyjnego. Do TV naziemnej 

analogowej oraz DVB-T (cyfrowej). Zastosowanie zarówno do sygnału 

telewizyjnego jak i radiowego. Wbudowany wzmacniacz antenowy.

Antena TV Radio DVB-T pokojowa Maclean

MCTV-963 23816

Odbiór telewizji naziemnej DVB-T

Do odbioru naziemnej transmisji telewizyjnej. Może być użyta 

z telewizorem lub tunerem STB DVB-T. Powłoka UV 

i wodoszczelna obudowa – zastosowanie wewn. i zewn. 

W zestawie: akcesoria do montażu na ścianie lub maszcie.

Antena TV DVB-T wew- zew Maclean

MCTV-970 28133

Pełna obsługa standardu HDTV

Odbiór telewizji naziemnej DVB-T
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Wysokiej jakości antena telewizyjna MCTV-990A marki Maclean. 

Zaprojektowana specjalnie do cyfrowego odbioru z naziemnych 

multipleksów DVB-T z pasma UHF. Antena w wersji złożonej mieści się 

w niewielkim pudełku, mimo to rozkładanie anteny jest bardzo szybkie. 

Antena zewnętrzna TV DVB-T aktywna Maclean Lte

MCTV-990A 39917

Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy LTE

Antena zewnętrzna TV DVB-T Maclean Lte

MCTV-990 39916

Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy LTE

Wysokiej jakości antena telewizyjna MCTV-990A marki Maclean. 

Zaprojektowana specjalnie do cyfrowego odbioru z naziemnych 

multipleksów DVB-T z pasma UHF. Antena w wersji złożonej mieści się 

w niewielkim pudełku, mimo to rozkładanie anteny jest bardzo szybkie.

Antena zewnętrzna TV DVB-T Maclean Lte

MCTV-995A 39919

Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy LTE

Wysokiej jakości antena telewizyjna. Zaprojektowana specjalnie 

do cyfrowego odbioru z naziemnych multipleksów DVB-T 

z pasma UHF. Antena w wersji złożonej mieści się w niewielkim 

pudełku a rozkładanie anteny jest bardzo szybkie. 

Antena zewnętrzna TV DVB-T Maclean Lte

MCTV-995 39918

Wysokiej jakości antena telewizyjna MCTV-990A marki Maclean. 

Zaprojektowana specjalnie do cyfrowego odbioru z naziemnych 

multipleksów DVB-T z pasma UHF. Antena w wersji złożonej 

mieści się w niewielkim pudełku. 

Wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy LTE

Wielokierunkowa antena do odbioru naziemnej telewizji 

cyfrowej DVBT i analogowej, kompatybilna ze standardem HDTV. 

Do domu i do użytku przenośnego (żeglarstwo, camping, itp.)

wodoszczelna powłoka odporna na UV.

Antena TV DVB-T wew-zew. Maclean

MCTV-983 28132

Pełna obsługa standardu HDTV

Multimedialne radio samochodowe pozwalające na słuchanie 

muzyki w formacie mp3 i WMA bezpośrednio z kart pamięci, 

pamięci typu flash (pendrive) oraz odtwarzaczy MP3.

Nowoczesny design przedniego panelu.

Radioodtwarzacz Audiocore MP3/WMA/USB/SD

AC9300B 30495

Duży wyświetlacz LCD z zegarem
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Multimedialne radio samochodowe pozwalające na słuchanie muzyki 

w formacie MP3 i WMA bezpośrednio z kart pamięci, pamięci typu flash 

(pendrive) oraz odtwarzaczy mp3. Duży, czytelny wyświetlacz LCD.

W zestawie pilot zdalnego sterowania.

Radioodtwarzacz Audiocore  MP3/WMA/USB/SD

AC9400B 34177

Obsługa pamięci zewn. USB, microSD / MMC

Jedyne na rynku, rewolucyjne radio Audiocore Android iPhone, 

umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych bez 

trzymania telefonu w ręku i używania zestawu hands free  

dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz łączności Bluetooth.

Radioodtwarzacz Audiocore Android Iphone

AC9800B BT 34851

Wbudowany tryb głośnomówiący Bluetooth

Radioodtwarzacz Audiocore Android Iphone

AC9800W BT 34705

Radioodtwarzacz Audiocore Android Iphone

AC9800R BT 34853

26686

Niezwykle elegancki i stylowy zegar ścienny. Doskonała ozdoba 

mieszkania, biura, sklepu lub restauracji. Sporej wielkości 

cyferblat (średnica 35,56 cm) pozwala bez wysiłku nawet osobą 

starszym zobaczyć godzinę z każdego miejsca w pokoju.

Zegar czarny 14'' z termometrem i higrometrem 

CE40B
39918

Pomiar temperatury i wilgotności

Jedyne na rynku, rewolucyjne radio Audiocore Android iPhone, 

umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych bez 

trzymania telefonu w ręku i używania zestawu hands free  

dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz łączności Bluetooth.

Wbudowany tryb głośnomówiący Bluetooth

Jedyne na rynku, rewolucyjne radio Audiocore Android iPhone, 

umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych bez trzymania 

telefonu w ręku i używania zestawu hands free - dzięki 

wbudowanemu mikrofonowi oraz łączności Bluetooth.

Wbudowany tryb głośnomówiący Bluetooth

Niezwykle elegancki i stylowy zegar ścienny. Doskonała ozdoba 

mieszkania, biura, sklepu lub restauracji. Sporej wielkości cyferblat 

(średnica 35,56 cm) pozwala bez wysiłku nawet osobą starszym 

zobaczyć godzinę z każdego miejsca w pokoju.

Zegar ścienny czarny 14'' z termometrem i higrometrem 

CE40B

Pomiar temperatury i wilgotności

07Akcesoria 



Żagiel ogrodowy UV 3,6m trójkąt kremowy GB500

GB500 36505

Żagiel ogrodowy UV 4m trójkąt kremowy GB501

GB501 36506

Żagiel ogrodowy UV 3,6m kwadratowy kremowy GB503

GB503 36508

Żagiel ogrodowy UV 5m trójkąt kremowy GB502

GB502 36507

Żagiel ogrodowy UV 4m kwadratowy kremowy GB504

GB504 36509

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV. 

Żagiel ogrodowy UV 5m kwadratowy kremowy 

GB505 36510

Powłoka hydrofobowa

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV.

Powłoka hydrofobowa

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV. 

Powłoka hydrofobowa

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV.

Powłoka hydrofobowa

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV. 

Powłoka hydrofobowa

Wygodne i ekonomiczne rozwiązanie, które pozwoli Ci znaleźć cień 

w upalny dzień. Różne możliwości ustawienia w zależności od kąta 

padania promieni słonecznych. Zyskujesz świetną ochronę przed 

słońcem i promieniowaniem UV.

Powłoka hydrofobowa
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Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem na kierownicę 

pasującym do motoru, skutera, roweru, czy też quada. Chroni 

telefon przed wodą oraz kurzem. Wykonane z solidnych, 

trwałych i antywibracyjnych materiałów. Łatwe w instalacji.

Wodoodporne etui na nawigację 5.0" Maclean 

MC-310 30751

Chroni przed wodą, kurzem i piaskiem

Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem na kierownicę 

pasującym do motoru, skutera, roweru, czy też quada. Chroni 

telefon przed wodą oraz kurzem. Wykonane z solidnych, 

trwałych i antywibracyjnych materiałów. Łatwe w instalacji.

Wodoodporne etui na nawigację 3.5" do 4.5" 

MC-306 30749

Chroni przed wodą, kurzem i piaskiem

Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem na kierownicę 

pasującym do motoru, skutera, roweru, czy też quada. 

Chroni telefon przed wodą oraz kurzem. Wykonane z solidnych, 

trwałych i antywibracyjnych materiałów. Łatwe w instalacji.

Wodoodporne etui na nawigację 4.3" Maclean 

MC-308 30750

Chroni przed wodą, kurzem i piaskiem

Możliwość zamocowania etui w trudno dostępnych miejscach. 

Metalowa konstrukcja zapewnia trwałość oraz niezawodność 

przez wiele lat. Specjalna konstrukcja zapewnia ustawienie etui 

pod odpowiednim kątem. 

Ramię mocujące do wodoodpornych etui Maclean 

MC-320 30772

Montaż na kierownicach motocykli, skuterów itp.

Wodoodporne etui na nawigację 3.0" do 4.0" 

MC-314 30759

Chroni przed wodą, kurzem i piaskiem

Wodoodporne etui do telefonu z uchwytem na kierownicę 

pasującym do motoru, skutera, roweru, czy też quada. 

Chroni telefon przed wodą oraz kurzem. Wykonane z solidnych, 

trwałych i antywibracyjnych materiałów. Łatwe w instalacji.

Głośnik przenośny Audiocore AC850 to nowoczesny odtwarzacz 

umożliwiający transmisję dźwięku z dowolnego urządzenia 

bezprzewodowego Bluetooth. Otwiera on przed użytkownikiem 

wiele możliwości bezprzewodowego użycia głośnika.

Głośnik Bluetooth Black Audiocore

AC850 40008

Bezprzewodowe stereo Bluetooth
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Umożliwia równoczesne ładowanie 2 urządzeń z gniazd USB 

pod warunkiem, że ich łączny pobór prądu nie przekracza 2.1A. 

Gniazdko sieciowe z portem USB eliminuje bałagan związany 

z dużą ilością zasilaczy i ładowarek.

Gniazdko prądowe z USB Maclean

MCE79 41976

Montaż do puszki montażowej

Łatwość montażu sprawia, iż szybko i bez żadnych problemów 

zainstalujesz atrapę na ścianie. W zestawie - komplet śrub i kołków 

rozporowych wymaganych do montażu atrapy. Nie jest konieczne 

prowadzenie żadnych przewodów i kabli.

Solarna atrapa syreny alarmowej DC3200 White

DC3200 41724

Wierna kopia prawdziwej atrapy

Łatwość montażu sprawia, iż szybko i bez żadnych problemów 

zainstalujesz atrapę na ścianie. W zestawie - komplet śrub

 i kołków rozporowych wymaganych do montażu atrapy. 

Nie jest konieczne prowadzenie żadnych przewodów i kabli.

Solarna atrapa syreny alarmowej DC3200 Silver

DC3200 41725

Wierna kopia prawdziwej atrapy

Zainstalowanie czujnika ruchu na zewnątrz budynku pozwala 

nam na kontrolę ruchu w polu jego widzenia. Zestaw jest zasilany 

bateryjnie - nie wymaga zakładania jakichkolwiek kabli. Idealny 

do zastosowań domowych i profesjonalnych

Bezprzewodowy mini alarm

DC3400 41721

Odległość od sensora: 120m 

Wysokiej jakości atrapa syreny zewnętrznej. Idealna do odstraszania 

intruzów zarówno w gospodarstwie domowym jak i w budynkach 

użytku publicznego. Dokładne odzwierciedlenie prawdziwej kamery 

daje gwarancję skuteczności.

Solarna atrapa syreny alarmowej DC3300

DC3300 41726

Odporna na warunki atmosferyczne 

Kierownica RS600 należy do zaawansowanych technicznie urządzeń 

przeznaczonych do zastosowania w grach samochodowych, 

wyścigowych i symulacyjnych.  Kompatybilność z PlayStation 2, 

PlayStation 3 PC-USB, Laptop-USB.

Kierownica sportowa NanoRS PS3/PS2/Win

RS600 41274

12 przycisków funkcyjnych
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Profesjonalny wygląd kamery posiadającej imitacje diod podczerwieni 

IR wokół obiektywu sprawia, że kamera wygląda wręcz jak prawdziwa.

Atrapa wykonana jest z ABSu. Wykonana z wysokiej jakości materiałów 

i z dbałością o szczegóły. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Atrapa kamery IR1100 S IR LED, srebrna

IR1100 S 22042

Wierna kopia prawdziwej kamery

Atrapa kamery IR1100 B IR LED, czarna

IR1100 B 24302

Atrapa kamery IR1100 P IR LED, beżowa

IR1100 P 24303

Prawidłowe ustawienie anteny DVB-T

Bardzo dobra kopia oryginalnej kamery z imitacją diod IR oraz diodą 

świecącą na czerwono (zasilanie: panel solarny, lub dodatkowe 

akumulatorki AA. W zestawie z naklejką informacyjną.

Atrapa kamery SOL1500 Solarna migająca dioda

SOL1500 28886

Atrapa wykonana jest z najwyższej klasy materiałów, do złudzenia 

przypomina prawdziwą kamerę. Nawet doświadczony instalator 

będzie mieć problemy z odróżnieniem jej od prawdziwej kamery.

W zestawie komplet śrub  i kołków rozporowych.

Atrapa kamery DC2100

DC2100 25066

Atrapa kamery SOL1200 Solarna migająca dioda

SOL1200 28884

Profesjonalny wygląd kamery posiadającej imitacje diod 

podczerwieni IR wokół obiektywu sprawia, że kamera wygląda 

wręcz jak prawdziwa. Atrapa wykonana jest z ABSu. 

Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Wierna kopia prawdziwej kamery

Profesjonalny wygląd kamery posiadającej imitacje diod podczerwieni 

IR wokół obiektywu sprawia, że kamera wygląda wręcz jak prawdziwa.

Atrapa wykonana jest z ABSu. Wykonana z wysokiej jakości materiałów 

i z dbałością o szczegóły. Odporna na zmienne warunki atmosferyczne.

Wierna kopia prawdziwej kamery Prawidłowe ustawienie anteny DVB-TWierna kopia prawdziwej kamery

Prawidłowe ustawienie anteny DVB-TWierna kopia prawdziwej kamery

Bardzo dobra kopia oryginalnej kamery z imitacją diod IR oraz diodą 

świecącą na czerwono (zasilanie: panel solarny, lub dodatkowe 

akumulatorki AA. W zestawie z naklejką informacyjną.

Prawidłowe ustawienie anteny DVB-TWierna kopia prawdziwej kamery
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Urządzenie jest wyposażone we wbudowany czujnik, dzięki czemu 

porusza się w chwili wykrycia ruchu. Dodatkowo jeszcze włącza się 

pulsująca, czerwona dioda LED. Dzięki temu każdy intruz ma wrażenie, 

że jest obserwowany. Atrapa wykonana jest z wysokiej klasy materiałów.

Atrapa kamery z sensorem ruchu DC1400

DC1400 25069

Atrapa wykonana jest z najwyższej klasy materiałów, do złudzenia 

przypomina prawdziwą kamerę. Nawet doświadczony instalator 

będzie mieć problemy z odróżnieniem jej od prawdziwej kamery.

W zestawie komplet śrub  i kołków rozporowych.

Atrapa kamery kopułkowa DC2300 LED

DC2300 23259

Wysokiej jakości profesjonalna ruchoma atrapa kamery, która 

odzwierciedla w 100% prawdziwą, podłączoną do systemu monitoringu 

kamerę! Wodoodporna, do stosowania zewnętrznego. W odróżnieniu 

do standardowych atrap oferowana kamera posiada detektor ruchu

Atrapa kamery z sensorem ruchu DC3100

DC3100 12990

Urządzenie jest wyposażone we wbudowany czujnik, dzięki czemu 

porusza się w chwili wykrycia ruchu. Dodatkowo jeszcze włącza się 

pulsująca, czerwona dioda LED. Dzięki temu każdy intruz ma wrażenie, 

że jest obserwowany. Atrapa wykonana jest z najwyższej klasy materiałów.

Atrapa kamery z sensorem ruchu DC1600

DC1600 25068

Wysokiej jakości atrapa syreny zewnętrznej. Idealna do 

odstraszania intruzów zarówno w gospodarstwie domowym jak 

i w budynkach użytku publicznego. Dokładne odzwierciedlenie 

prawdziwej kamery daje gwarancję skuteczności. 

Atrapa syreny, sygnalizatora alarmowego AL2030

AL2030 28888

Wysokiej jakości atrapa kamery zewnętrznej. Idealna do 

odstraszania intruzów zarówno w gospodarstwie domowym jak 

i w budynkach użytku publicznego. Dokładne odzwierciedlenie 

prawdziwej kamery daje gwarancję skuteczności.

Atrapa kamery kopułkowa wisząca mała DC900

DC900 28887

Wierna kopia prawdziwej kamery Wierna kopia prawdziwej kamery

Wierna kopia prawdziwej kamery Wierna kopia prawdziwej kamery

Wierna kopia prawdziwej kamery Wierna kopia prawdziwej kamery
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Bardzo dobra kopia oryginalnej kamery z imitacją diody IR oraz diodą 

świecącą na czerwono (zasilanie 2 małe paluszki). Atrapa wykonana jest 

z najwyższej klasy materiałów. Nawet doświadczony instalator będzie 

mieć problemy z odróżnieniem jej od prawdziwej kamery.

Atrapa kamery IR9000 S IR LED, srebrna

IR9000 S 32318

Atrapa kamery IR9000 B IR LED, czarna

IR9000 B 32316

Profesjonalna imitacja kamery z imitacją diod IR (świecącą na 

czerwono) oraz czujnikiem zmierzchu. Wykonana z wysokiej jakością 

materiałów oraz dbałością o każdy szczegół. Całość wygląda bardzo 

realistycznie - może odstraszyć nie jednego złodzieja.

Atrapa kamery zewnętrznej IR1500, czarna

IR1500 28913

Wykrywacz metali MCE101 jest małym, ręcznym wykrywaczem, głównie 

używanym do zwyczajnego poszukiwania lub w kontroli bezpieczeństwa. 

Zapewnia alarm dźwiękowy i wizualny (lub tylko wizualny), kiedy zostaje 

wykryty metal.

Ręczny Wykrywacz Metali Maclean 

MCE101 31457

Regulacja czułości

Produkt symuluje obecność osób w mieszkaniu w celu 

odstraszania potencjalnych włamywaczy. Światło generowane 

jest przez kolorowe diody LED, które losowo zmieniają jasność 

i kolor. Daje to naturalny efekt oglądania programu TV.

Symulator telewizora Maclean TVSYM01

TVSYM01 31451

Bardzo przydatne urządzenie dla poszukiwaczy skarbów - tych 

starszych, oraz tych młodszych. Umożliwia wykrycie zarówno 

niewielkich monet, jak również stalowych belek w podłodze 

czy ścianach. Precyzję wskazań zapewnia analogowy wskaźnik.

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem Maclean 

MCE952 23260

Regulowana długość ramienia 

Doskonale symuluje odbiornik TV

Wierna kopia prawdziwej kamery

Bardzo dobra kopia oryginalnej kamery z imitacją diody IR 

oraz diodą świecącą na czerwono (zasilanie 2 małe paluszki). 

Nawet doświadczony instalator będzie mieć problemy 

z odróżnieniem jej od prawdziwej kamery.

Wierna kopia prawdziwej kamery

Wierna kopia prawdziwej kamery
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Bardzo przydatne urządzenie dla każdego poszukiwacza metalowych 

przedmiotów. Umożliwia wykrycie zarówno niewielkich metalowych 

monet jak również stalowych belek w podłodze czy ścianach. Precyzję 

wskazań zapewnia analogowy wskaźnik dużej czułości. 

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem Maclean MCE965

MCE965 26908

Wodoodporna cewka detektora

Wykrywaczem metali MCE-969 możesz poszukiwać monet, 

skarbów z przeszłości, biżuterii, złota i srebra prawie wszędzie, 

w tym na trawnikach, pod śniegiem, w górach i tym podobnych 

miejscach. Wykrywacz jest wszechstronny i łatwy w użyciu.

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem MCE969

MCE969 31456

Cztery tryby pracy

Bardzo przydatne urządzenie dla każdego poszukiwacza metalowych 

przedmiotów. Umożliwia wykrycie zarówno niewielkich metalowych 

monet jak również stalowych belek w podłodze czy ścianach. Precyzję 

wskazań zapewnia analogowy wskaźnik dużej czułości. 

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem Maclean MCE972

MCE972 26910

W pełni wodoodporny PinPointer Maclean. Bardzo szeroki obszar 

detekcji. Wysoka czułość dla poprawy wykrywania drobnych bryłek 

i innych małych przedmiotów. Wbudowana jasna latarka LED. 

 Łatwa obsługa za pomocą dwóch przycisków.

Ręczny Wykrywacz Metali Maclean MCE120 wodoodporny

MCE120 39535

Informacje o znalezisku wibracjami

Profesjonalny wykrywacz metali z dyskryminatorem. 

Umożliwia wykrycie zarówno niewielkich metalowych monet 

jak również przykładowo stalowych belek w podłodze czy

ścianach.  Idealny do poszukiwania monet, reliktów, biżuterii.

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem  MCE987

MCE987 26911

Graficzna identyfikacja znaleziska! obrazowanie właściwości 

przewodzących znaleziska na ekranie LCD. MCE930 LCD 

to profesjonalny wykrywacz metali. Dzięki zaawansowanym 

rozwiązaniom technologicznym, najtrudniejsze aspekty 

wykrywania metali zostały zautomatyzowane.

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem Maclean

MCE930 39533

Czytelny  wyświetlacz LCDWodoodporna cewka detektora

Wodoodporna cewka detektora
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Dwa tryby pracy! Statyczny (bez ruchu) TARGET i dynamiczny (ruch) 

ALL METAL i DISC. Wykrywacz MCE940 GOLD posiada podramienny 

uchwyt oraz regulowaną długość ramienia sondy. Wyniki pomiarów 

sygnalizuje wbudowany głośnik i dioda LED. 

Wykrywacz Metali z dyskryminatorem  Goldfind

MCE940 39534

Tryb pracy dynamiczny oraz statyczny

Powerbank  będący jednocześnie awaryjnym urządzeniem 

rozruchowym dla twojego samochodu, ładowarką USB lub 

awaryjnym podtrzymaniem dla twojego laptopa to fantastyczne 

rozwiązanie w sytuacjach wymagających zwiększonej dawki energii.

Powerbank urządzenie rozruchowe do samochodu

GB710 41355

Posiada wbudowaną latarkę

Sprężony gaz doskonale czyści i usuwa kurz z trudno dostępnych 

miejsc w urządzeniach biurowych takich jak: laptopy, klawiatury, 

obudowy komputerowe, drukarki, faksy itp. wydmuchuje kurz i inne 

zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. 

Sprężone powietrze 400ml pistoletowy atomizer

GB400 31656

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę odporną 

na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący uniwersalny 

MCE90 38146

Sprężony gaz doskonale czyści i usuwa kurz z trudno dostępnych 

miejsc w urządzeniach biurowych takich jak: laptopy, klawiatury, 

obudowy komputerowe, drukarki, faksy itp. wydmuchuje kurz 

i inne zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc. 

Sprężone powietrze 600ml pistoletowy atomizer

GB600 36876

 Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę 

odporną na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący Nice-One Nice-Fl 

MCE91 38142

W zestawie rurka kapilarnaW zestawie rurka kapilarna

Szybkie i łatwe programowanie Szybkie i łatwe programowanie
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Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę odporną 

na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący CAME Maclean

MCE92 38143

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. 

Urządzenie adresowane jest do osób które posiadają 

oryginalny pilot i chciałyby dorobić zapasowy. Posiada 

elegancką wytrzymałą obudowę odporną na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący Horman Maclean

MCE93 38141

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę odporną 

na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący Nice-Smilo

MCE94 38139

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę odporną 

na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący UNIWERSALNY Maclean

MCE96 38147

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. 

Urządzenie adresowane jest do osób które posiadają 

oryginalny pilot i chciałyby dorobić zapasowy. Posiada 

elegancką wytrzymałą obudowę odporną na zachlapania. 

Pilot do garażu samokopiujący Sommer Maclean

MCE95 38140

Pilot samokopiujący UNIWERSALNY Maclean 

MCE97 38148

Szybkie i łatwe programowanie Szybkie i łatwe programowanie

Szybkie i łatwe programowanie Szybkie i łatwe programowanie

Szybkie i łatwe programowanie Szybkie i łatwe programowanie

Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. 

Urządzenie adresowane jest do osób które posiadają 

oryginalny pilot i chciałyby dorobić zapasowy. Posiada 

elegancką wytrzymałą obudowę odporną na zachlapania. 
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Wysokiej jakości fabrycznie nowy pilot firmy Maclean. Urządzenie 

adresowane jest do osób które posiadają oryginalny pilot i chciałyby 

dorobić zapasowy. Posiada elegancką wytrzymałą obudowę odporną 

na zachlapania. 

Pilot UNIWERSALNY do programowania Maclean 

MCE98 38145

Szybkie i łatwe programowanie

Uniwersalny 2 kanałowy sterownik radiowy firmy Maclean. 

Zestaw sterownika radiowego zapewnia uniwersalne rozwiązanie 

do sterowania systemami alarmowymi, automatycznie 

otwieranymi bramami czy innymi urządzeniami. 

Sterownik radiowy dwa kanały dwa piloty do garażu 

MCE88 39916

 2 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym 

Uniwersalny 2 kanałowy sterownik radiowy firmy Maclean. 

Zestaw sterownika radiowego zapewnia uniwersalne rozwiązanie 

do sterowania systemami alarmowymi, automatycznie otwieranymi 

bramami czy innymi urządzeniami.

Sterownik radiowy 2kanały 2 piloty do garażu MCE89

MCE89 39919

 2 niezależne kanały z wyjściem przekaźnikowym 
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Kartonowe Google do samodzielnego składania. Wykonane 

z kartonu wysokiej jakości. Idealne do rozrywki 

z wykorzystaniem telefonu i sporej ilości aplikacji do 

przeglądania 3D.

Okulary cardboard 3D Google Nano

RS500 42089

Do samodzielnego składania

Wysokiej jakości Google 3d. Stworzone z myślą o wymagających 

użytkownikach korzystający z Virtual Reality. Plastikowa 

konstrukcja, szczelnie zamyka telefon w obudowie. Wygodne 

nawet podczas długiego korzystania z Googli.

Okulary 3D VR Google Nano

RS510 42095

Dla smartfonów 3,5 - 6"

Czasza idealnie nadaje się do odbioru sygnałów z satelit Astra, 

Hotbird, Amos, Eutelsat itp. Uchwyt konwertera jest 

standardowy (średnica 4 cm) można zamontować każdy 

konwerter, nadaje się też do bezprzewodowego internetu.

Antena Czasza TV Satelitarna 65cm

MCTV-765 41480

Kolor - grafitowy



Uchwyt antenowy MCTV-792 to solidne i uniwersalne mocowanie 

do wszelkiego rodzaju anten satelitarnych i naziemnych. Dzięki 

wykonaniu ze stali ocynkowanej, uchwyt jest odporny na korozję 

oraz inne reakcje chemiczne zachodzące w środowisku.

Maszt anteny satelitarnej 28cm

MCTV-792 41673

Wykonany ze stali ocynkowanej

Uchwyt antenowy MCTV-792 to solidne i uniwersalne mocowanie do 

wszelkiego rodzaju anten satelitarnych i naziemnych. Dzięki wykonaniu 

ze stali ocynkowanej, uchwyt jest odporny na korozję oraz inne reakcje 

chemiczne zachodzące w środowisku.

Maszt anteny satelitarnej 38cm

MCTV-793 41672
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Uchwyt antenowy MCTV-792 to solidne i uniwersalne 

mocowanie do wszelkiego rodzaju anten satelitarnych 

i naziemnych. Dzięki wykonaniu ze stali ocynkowanej, uchwyt 

jest odporny na korozję oraz inne reakcje chemiczne. 

Maszt anteny satelitarnej 48cm

MCTV-794 41671

Czasza idealnie nadaje się do odbioru sygnałów z satelit Astra, 

Hotbird, Amos, Eutelsat itp. Uchwyt konwertera jest 

standardowy (średnica 4 cm) można zamontować każdy 

konwerter, nadaje się też do bezprzewodowego internetu.

Antena Czasza TV Satelitarna 65cm

MCTV-780 41479

Kolor - grafitowy

Wykonany ze stali ocynkowanejWykonany ze stali ocynkowanej
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Programator przystosowany jest do montowania na standardowej 

szynie DIN. Posiada możliwość ustawienia 16 kombinacji dni tygodnia 

i max 10 cykli załączenia i wyłączenia. Funkcja wyświetlania czasu 

rzeczywistego. Łatwa zmiana czasu letniego na zimowy.

Timer cyfrowy Maclean na szynę DIN 10 programów

MCE09 28354

10 programów - programowanie do 1 minuty

Włącznik czasowy GB105 można wykorzystać do auto-

matycznego czasowego włączania i wyłączania urządzeń. 

Dzięki swej konstrukcji uruchomienie urządzenia jest dziecinnie 

proste. Duży i czytelny wyświetlacz ułatwia programownie.

Timer cyfrowy GreenBlue GB105 16 programów

GB105 27383

16 programów włączenia/wyłączenia

Timer cyfrowy to cyfrowy wyłącznik czasowy, za pomocą którego 

możemy ustawić czas włączania i wyłączania się urządzeń 

elektrycznych. Może sterować np. pracą elektrycznego wyposażenia 

akwarium bądź terrarium, pracą ogrzewaczy wody, oświetlenia oraz 

wielu innych urządzeń o max obciążeniu do 3600W. 

Timer cyfrowy Maclean MCE05 10pr. CD Random 3600W

MCE05 26377

6 dużych przycisków -  łatwiejsza obsługa

Programator do automatycznego włączania i wyłączania urządzeń 

elektrycznych. 10 programów ON/OFF dziennie, możliwość ustawienia 

każdego dnia tygodnia to nie jedyne zalety tego timera. 8 dużych 

przycisków - o wiele łatwiejsza obsługa niż w standardowym 

programatorze.

Timer cyfrowy Maclean Energy

MCE30 36442

10 programów włączania On/Off

Cyfrowy wyłącznik czasowy, za pomocą którego możemy ustawić 

czas włączania i wyłączania się urządzeń elektrycznych. Może 

sterować np. pracą elektrycznego wyposażenia akwarium bądź 

terrarium, pracą ogrzewaczy wody, oświetlenia oraz wielu 

innych urządzeń.

Timer cyfrowy zewnętrzny 10 programów

MCE08 28355

Programator przystosowany jest do montowania na standardowej 

szynie DIN. Posiada możliwość ustawienia kombinacji dni oraz 

tygodnia, max 16 cykli załączenia i wyłączenia w ciągu dnia.

Duży, czytelny wyświetlacz LCD.

Timer na szynę DIN GreenBlue GB104 16 programów

GB104 38148

Funkcja losowa - Random

16 programów włączania On/Off



GB106 posiada zdejmowany panel sterujący, dzięki czemu bez 

problemu można go zaprogramować w dowolnym miejscu, 

nie wyciągając całego urządzenia z gniazdka. Timer posiada 

8 programów wł/wył, można go dowolnie zaprogramować.

Wyłącznik czasowy - timer max 2300W 8 programów

GB106 40644

Zdejmowany panel programujący

Listwa zasilająca z 4 gniazdami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż cztery pełnowymiarowe wtyczki. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany, podświetlany 

włącznik sieciowe. Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Listwa zasilająca 4 gniazda z wył 1,4m

MCE41 36748

Zabezpieczenie Children Protect

Listwa zasilająca z 5 gniazdami, pozwala podłączyć równocześnie aż 

pięć  pełnowymiarowych wtyczek. Posiada zabezpieczenie przed 

dziećmi, wbudowany, podświetlany włącznik sieciowe. Maksymalne 

obciążenie mocą: 2300W.

Listwa zasilająca 5 gniazd z wył 1,4m

MCE51 36747

Listwa zasilająca z 4 gniazdami, pozwala podłączyć równocześnie 

aż cztery pełnowymiarowe wtyczki. Posiada zabezpieczenie przed 

dziećmi, wbudowany, podświetlany włącznik sieciowe. 

Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Listwa zasilająca 4 gniazda z wył 3m

MCE43 36796

Listwa zasilająca z 6 gniazdami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż sześć pełnowymiarowych wtyczek. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany, podświetlany 

włącznik sieciowe. Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Listwa zasilająca 6 gniazd z wył 1,4m

MCE61 36746

Listwa zasilająca z 4 gniazdami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż cztery pełnowymiarowe wtyczki. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany, podświetlany 

włącznik sieciowe. Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Listwa zasilająca 4 gniazda z wył 5m

MCE45 36791
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Zabezpieczenie Children Protect Zabezpieczenie Children Protect

Zabezpieczenie Children Protect Zabezpieczenie Children Protect



Listwa zasilająca 5 gniazd z wył 3m

MCE53 36798

Listwa zasilająca 5 gniazd z wył 5m

MCE55 36799

Listwa zasilająca 6 gniazd z wył 3m

MCE63 36800

Listwa zasilająca z 10 gniazdami, pozwala podłączyć równocześnie 

aż dziesięć pełnowymiarowych wtyczek. Posiada zabezpieczenie 

przed dziećmi, wbudowane 2 włączniki sieciowe, bezpiecznik 

automatyczny.

Listwa zasilająca 10 gniazd z 2 włącznikami

MCE10 20412

Listwa zasilająca 6 gniazd z wył 5m

MCE65 36801

Listwa zasilająca z 8 gniazdami firmy Maclean. Listwa posiada 

zabezpieczenie przed włożeniem palca bądź przedmoitu przez 

dzieci. Specjalne wcięcia i otwór pozwala na łatwe 

zamontowanie listwy na ścianie.

Listwa zasilająca 8 gniazd z 1 włącznik

MCE11 27550
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Listwa zasilająca z 5 gniazdami, pozwala podłączyć równocześnie 

aż pięć  pełnowymiarowych wtyczek. Posiada zabezpieczenie przed 

dziećmi, wbudowany, podświetlany włącznik sieciowe. Maksymalne 

obciążenie mocą: 2300W.

Zabezpieczenie Children Protect

Listwa zasilająca z 5 gniazdami, pozwala podłączyć równocześnie 

aż pięć  pełnowymiarowych wtyczek. Posiada zabezpieczenie 

przed dziećmi, wbudowany, podświetlany włącznik sieciowe. 

Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Zabezpieczenie Children Protect

Listwa zasilająca z 6 gniazdami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż sześć pełnowymiarowych wtyczek. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany, podświetlany 

włącznik sieciowe. Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Zabezpieczenie Children Protect

Listwa zasilająca z 6 gniazdami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż sześć pełnowymiarowych wtyczek. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany, podświetlany 

włącznik sieciowe. Maksymalne obciążenie mocą: 2300W.

Zabezpieczenie Children Protect

Zabezpieczenie Children Protect Zabezpieczenie Children Protect



Listwa zasilająca z 6 gniazdami firmy Maclean. Listwa posiada 

zabezpieczenie przed włożeniem palca bądź przedmiotu przez dzieci. 

Specjalne wcięcia i otwór pozwala na łatwe zamontowanie listwy na 

ścianie. Maksymalna moc 2300W.

Listwa zasilająca 6 gniazd z 1 włącznik

MCE12  27551

Listwa zasilająca z 4 gniazdkami, pozwala podłączyć 

równocześnie aż cztery pełnowymiarowe wtyczki. Posiada 

zabezpieczenie przed dziećmi, wbudowany podświetlany 

włącznik sieciowy. Listwa z płaską wtyczką.

Listwa zasilająca 4 gniazda z wył 1,4m MCE42

MCE42 41111

Nowoczesny design

Listwa zasilająca z 4 gniazdkami, pozwala podłączyć równocześnie aż 

czterech pełnowymiarowych wtyczek. Posiada zabezpieczenie przed 

dziećmi, wbudowany podświetlany włącznik sieciowy. Wyśmienita 

w każdym warsztacie, sklepie a nawet w domowym zaciszu.

Listwa zasilająca 3+1 gniazda z wył 1,4m MCE44G

MCE44G 41114

niazdo wysposażone w wyłącznik dwupołożeniowy ON/OFF, oraz 

ochronę przed dziećmi. Przełącznik gniazdkowy jest prostym 

i użytecznym urządzeniem pozwalającym sterować włączaniem 

i wyłączaniem dowolnego urządzenia zasilanego elektrycznie, 

które zostanie do niego podłączone.

Gniazdko prądowe x2 z wyłącznikiem

MCE31 36752

Podświetlany wyłącznik

Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym 40m. 

Bęben wykonany z tworzywa sztucznego zamocowany jest 

na metalowym stojaku, dzięki czemu może się obracać, 

co umożliwia rozwijanie i zwijanie przewodu.

Przedłużacz na bębnie 40m czarny MCE40 2300

MCE40  41116

Gniazdo wyposażone w wyłącznik dwupołożeniowy ON/OFF, 

oraz ochronę przed dziećmi. Przełącznik gniazdkowy jest 

prostym, ale bardzo użytecznym urządzeniem pozwalającym 

sterować włączaniem i wyłączaniem dowolnego urządzenia. 

Gniazdko prądowe z wyłącznikiem Maclean

MCE13 36752

Przekrój kabla 3x1.0mm
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Urządzenia niezbędne w dzisiejszych czasach, w których popularnym 

tematem jest oszczędność energii. Przeznaczeniem gniazdek z pilotem 

jest obsługa urządzeń domowych np. lampy, wentylatory inne 

urządzenia elektryczne.

Gniazdko sterowane pilotem Maclean wew 1szt.

MCE26 35565

Zasięg do 30m w otwartej przestrzeni

Urządzenia niezbędne w dzisiejszych czasach, w których 

popularnym tematem jest oszczędność energii. Przeznaczeniem 

gniazdek z pilotem jest obsługa urządzeń domowych np. lampy, 

wentylatory inne urządzenia elektryczne.

Gniazdko sterowane pilotem Maclean zew 1szt.

MCE04 26441

Wodoszczelna konstrukcja

Gniazdka sterowane pilotem Maclean wew 4szt

MCE07 26440

Urządzenie działa na zasadzie czujnika wyposażonego w detektor ruchu 

PIR oraz detektor dźwięku w postaci mikrofonu. Czujnik umożliwia 

użytkownikowi szeroki zakres konfiguracji działania. Wyłącznik może 

pracować w trzech trybach.

Czujnik ruchu i dźwięku ścienny pir + mic MCE18

MCE18 34402

Łatwa instalacja w puszcze ściennej

Zasilacz USB GreenBlue GB101 umożliwia równoczesne 

ładowanie do 2 urządzeń z gniazd USB pod warunkiem, że 

ich łączny pobór prądu nie przekracza 2A (moc urządzeń max. 

10W). Po podłączeniu urządzenia do USB zapala się dioda.

Zasilacz USBx2 gniazdko prądowe GB101

GB101 30092

Sufitowy czujnik ruchu 360° - urządzenie mające na celu 

automatyzację procesów elektrycznych, przy jednoczesnej 

oszczędności energii elektrycznej. Czujnik znajduje zastosowanie 

przy np. włączanie oświetlenia, włączanie systemów alarmowych.

Czujnik ruchu pir sufitowy MCE19

MCE19 34399

Kąt działania czujnika 360˚

Maksymalne obciążenie 16A
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Czujnik znajduje zastosowanie przy automatyzacji procesu załączania 

i wyłączania prądu, np. włączanie oświetlenia, włączanie systemów 

alarmowych. Łatwe mocowanie w otworze sufitowym za pomocą 

dwóch sprężyn.  

Czujnik ruchu pir sufitowy do zabudowy MCE20

MCE20 34400

Kąt działania czujnika - 360°

Czujnik posiada wysoką czułość i bardzo dobry poziom 

wykonania. Główne cechy to automatyzm, 

energooszczędność oraz wbudowane praktyczne funkcje. 

Czujnik identyfikuje dzień i noc (czujnik zmierzchu). 

Ścienny czujnik ruchu zmierzchu 180° MCE25

MCE25 35102

Kąt detekcji 180°

Oprawa służy do automatycznego sterowania oświetleniem. Jego 

zadanie polega na załączaniu i wyłączaniu światła zależnie od natężenia 

oświetlenia. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawienia czasu pracy 

w zakresie od 1 do 12h. Nie wymaga instalacji.

Oprawa żarówki z czujnikiem zmierzchu timer MCE21

MCE21 38139

Dostępna w kolorze białym i czarnym

Czujnik ruchu z zewnętrznym sensorem służy do automatycznego 

sterowania oświetleniem (włączania i wyłączania) lub innymi 

urządzeniami elektrycznymi. Oświetlenie jest włączane za pomocą 

czujnika ruchu PIR, który działa na podczerwień. 

Czujnik ruchu pir z zewnętrznym sensorem 800W 

MCE32  37924

Idealny do zabudowy

Oprawa żarówki do automatycznego włączenia oświetlania 

np. na klatce schodowej, piwnicy, korytarzu lub innym 

pomieszczeniu. Regulowany czas świecenia żarówki. 

Typ gwintu E27. Sensor detekcji - PIR (podczerwień).

Oprawa żarówki z czujnikiem ruchu zmierzchu 

MCE24 35100

Właściwe oświetlenie zewnętrzne posesji: ścieżek, podjazdu, 

schodów, wejścia lub elewacji domu jest niezbędne, bo sprawia, 

że nie potykamy się o stopnie przed wejściem do domu, nie 

wpadamy w kałużę i bez kłopotu trafiamy kluczem w zamek. 

Oprawa ścienna z czujnikiem pir 60W 180° MCE33

MCE33 37925

Kąt wykrywania: 180°

Kąt wykrywania: 360°
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Pasywny czujnik zmierzchu idealnie nadający się do zabudowy

 z miniaturową soczewką. Urządzenie mające na celu automatyzację 

włączania i wyłączania urządzeń elektrycznych przy jednoczesnej 

oszczędności energii elektrycznej. 

Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą 2300W MCE34

MCE34 37926

Regulacja detekcji natężenia światła

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem 

lub innym urządzeniami elektrycznymi co pozwala 

zaoszczędzić zużycie energii elektrycznej. Oświetlenie 

włączane jest za pomocą czujnika zmierzchu. 

Czujnik zmierzchowy sonda zew 3450W MCE35

MCE35 37927

Rozbudowany funkcjonalnie domowy miernik energii 

elektrycznej umożliwia odczyt 3 wartości na wyświetlaczu 

wielofunkcyjnym, np. moc, współczynnik mocy i zegar jednocześnie 

lub napięcie, częstotliwość i czas, a także inne kombinacje.

Miernik energii elektrycznej Maclean MCE06 230V/16A

MCE06 26373

Wskazanie zużytej energii  i kosztów

 GB103 to elektroniczny watomierz do pomiaru zużycia energii 

elektrycznej w kilowatogodzinach. Wyposażony został w wygodny 

wyświetlacz oraz diodę LED mrugającą z prędkością proporcjonalną 

do aktualnego zużycia energii. 

Watomierz na szynę DIN wyświetlacz LCD GreenBlue 

GB103 37971

Dokładność pomiau - Klasa 1

Miernik poboru energii elektrycznej pozwala sprawdzić, które 

urządzenia działają nieekonomicznie - dzięki temu można 

wprowadzić plan oszczędzania i zredukować wydatki na prąd. 

Sprawdź ile energii zużywa Twój komputer, telewizor, pralka. 

Miernik Energii Watomierz GreenBlue GB202

GB202 27384

Przenośna bezprzewodowa lampka 3 LED o  praktycznym 

zastosowaniu. Gadżet przydatny w każdym domu, biurze, 

piwnicy czy garażu. Bardzo łatwa w montażu i obsłudze, 

przyklejana za pomocą taśmy.

Lampa samoprzylepna 3xLED MCE01

MCE01  24548

Trzy mocne diody LED

Wyświetla cenę za zużytą energie
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Lampa wyposażona w 6 mocnych diod LED SMD oraz czujnik ruchu jest 

przydatna wszędzie tam, gdzie utrudniony jest dostęp do światła. Wiele 

możliwości montażu daje nam gwarancję, że światło będzie wszędzie 

tam gdzie go potrzebujemy, gwarantując nam bezpieczeństwo.

Lampa LED z sensorem ruchu Maclean MCE02

MCE02 24547

Regulowany czas świecenia

Przenośna bezprzewodowa lampka 6 LED o praktycznym 

zastosowaniu. Gadżet przydatny w każdym domu, biurze, 

piwnicy czy garażu. Produkt ma małe rozmiary, niewielkie 

zużycie energii.

Lampa samoprzylepna 6xLED Maclean MCE27

MCE27 35778

Jasność świecenia 15000MCD

Małe rozmiary, niewielkie zużycie energii, możliwość zamontowania 

niemal wszędzie, atrakcyjny design to tylko niektóre z zalet. Przydatna 

w każdym domu.  Nieograniczona możliwość zastosowania, idealna do 

oświetlenia szaf, wnęk, półek, schodów, barów.

Lampa samoprzylepna 5xLED Maclean MCE28 ruchoma

MCE28 35779

5 jasnych diod LED

Mała i poręczna latarka-brelok do kluczy. Świetne rozwiązanie 

odwiecznego problemu trafiania kluczem do zamka po ciemku.

Typ żarówki: 1x LED 13000-15000 MCD. Materiał wykonania lampy - 

aluminium.

Lampa 1LED brelok aluminiowy MCE14

MCE14 32152

Klasa szczelności IP44

Wielokierunkowa antena do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 

DVBT i analogowej, kompatybilna ze standardem HDTV. 

Dodomu i do użytku przenośnego (żeglarstwo, camping, itp.) 

wodoszczelna powłoka odporna na UV

Lampa LED z sensorem ruchu solarna MCE29

MCE29 38140

Lampa 1LED brelok stalowy MCE15

MCE15 32151

Prawidłowe ustawienie anteny satelitarnej
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Małe rozmiary halogenu sprawiają że jest poręczny, łatwy 

w transporcie i przechowywaniu. Przez zastosowanie diód LED 

uzyskano bardzo niską emisję ciepła, oraz długą żywotność. Posiada 

wbudowany akumulator Ni-Mh o pojemności 800mAh. 

Halogen Led oświetlacz 220V 12V 48led MCE16

MCE16 34175

Wbudowany akumulator NI-Mh 800mAh

Lampa idealnie nadaje się do zastosowania w: ogrodzie, wokół 

domu lub tarasu, przy bramie, przejściach, korytarzach, 

piwnicach, magazynach, garażach oraz innych miejscach 

wymagających włączenia oświetlenia po wykryciu ruchu.

Lampa halogenowa LED z czujnikiem ruchu 25W 

MCE23 35101

Stopień ochrony IP44 (wodoodporna)

Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne, monokrystaliczne 

panele fotowoltaiczne. Lampa ładuje się światłem słonecznym 

za pomocą panelu słonecznego, oraz włącza automatycznie w 

ciemnym otoczeniu. Lampa posiada czujnik ruchu.

Solarna lampa ścienna z czujnikiem ruchu GB921

GB921 32631

Superjasne diody LED - 6 x 0.4W

Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne, monokrystaliczne panele 

fotowoltaiczne. Idealna do ogrodu i wokół tarasu, bramy wjazdowej itp.

Ładuje się światłem słonecznym za pomocą panelu słonecznego. Lampa 

posiada czujnik ruchu.

Solarna lampa ścienna z czujnikiem ruchu GB910

GB910 40011

 Stopień ochrony: IP65

Źródłem pozyskiwania energii są nowoczesne, monokrystaliczne 

panele fotowoltaiczne. Lampa ładuje się światłem słonecznym 

za pomocą panelu słonecznego, oraz włącza automatycznie 

w ciemnym otoczeniu. Lampa posiada czujnik ruchu.

Solarna lampa wolnostojąca czujnikiem ruchu 

GB922 32632

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony 

LED4U charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii 

przy jednoczesnej trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie 

tradycyjne plafony na żarówki wolframowe.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir Led4U ciepły

EZ-IC9WW 35787

Wbudowany czujnik ruchu PIR

Superjasne diody LED - 6 x 0.4W
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Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony LED4U 

charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii przy jednoczesnej 

trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie tradycyjne plafony na 

żarówki wolframowe.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir Led4U ciepły ACU

EZ-IEC9WW 35785

Plafon z funkcją awaryjnego podtrzymwania

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony 

LED4U charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii przy 

jednoczesnej trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie 

tradycyjne plafony na żarówki wolframowe.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir Led4U zimny

EZ-IEC9WC 35786

Wbudowany czujnik ruchu PIR

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony LED4U 

charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii przy jednoczesnej 

trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie tradycyjne plafony na 

żarówki wolframowe.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir Led4U zimny ACU

 LED9C 39354

Plafon przeznaczony do automatycznego oświetlania części 

pomieszczeń, takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże 

magazyny. Wyposażony jest w centralnie umieszczony czujnik pasywnej 

podczerwieni, który reaguje w chwili pojawienia się ruchu.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir MCE22

MCE22 34401

Kąt widzenia 360°

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii i materiałów plafony 

LED4U charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii przy 

jednoczesnej trwałości przewyższającej dziesięciokrotnie 

tradycyjne plafony na żarówki wolframowe.

Plafon sufitowy z czujnikiem pir&sound  zimny

LED9W 39355

Klosz do lampy MCE22. Wysoka wytrzymałość oraz jakość 

wykonania. Klosz wykonany jest z mlecznego szkła. Daje 

niepowtarzalny efekt podczas świecenia.  Jego rozmiar to 30cm 

(średnica). 

Klosz do plafon sufitowy z czujnikiem pir MCE22

MCE22 Klosz 35152

Pełna obsługa standardu HDTV
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Wysokiej jakości żarówka LED świecąca ciepłym białym światłem. 

Żarówka przyjazna środowisku: nie zawiera rtęci i niebezpiecznych 

materiałów.  Wydajność energetyczna: oszczędza do 90% energii.

Zgodność z normami CE i FCC.

Żarówka E27 5W Led4U LED0501-WW ciepły biały 450lm

LED0501-WW 28868

Strumień świetlny: do 450lm

Jasna lampka LED regulowana za pomocą dotyku. Emituje 

żywe barwy – może pracować z wybraną barwa, lub w trybie 

przechodzenia z jednego koloru w drugi. Alarm z funkcją 

drzemki. 6 budzików z odgłosami natury.

Lampa LED z zegarem i budzikiem - kolory RGB

MCE114 41650

Żywe barwy w pełnej tonacji RGB

Wysokiej jakości żarówka LED świecąca ciepłym białym światłem. 

Żarówka przyjazna środowisku: nie zawiera rtęci i niebezpiecznych 

materiałów.  Wydajność energetyczna: oszczędza do 90% energii.

Zgodność z normami CE i FCC.

Żarówka E27 8W z czujnikiem ruchu Led4U ciepły

EZ-E27-8WW 35780

Strumień świetlny aż 800lm

Wysokiej jakości żarówka LED świecąca ciepłym białym światłem. 

Żarówka przyjazna środowisku: nie zawiera rtęci i niebezpiecznych 

materiałów.  Wydajność energetyczna: oszczędza do 90% energii.

Zgodność z normami CE i FCC

Żarówka E27 12W z czujnikiem ruchu Led4U ciepły

LED12W 39368

Sensor ruchu + włącznik zmierzchowy

Wysokiej jakości żarówka LED świecąca zimnym białym 

światłem.  Żarówka przyjazna środowisku: nie zawiera rtęci 

i niebezpiecznych materiałów.  Wydajność energetyczna: 

oszczędza do 90% energii. Zgodność z normami CE i FCC.

Żarówka E27 8W z czujnikiem ruchu Led4U zimny

EZ-E27-8WC 35782

Wysokiej jakości żarówka LED świecąca ciepłym białym światłem. 

Żarówka przyjazna środowisku: nie zawiera rtęci i niebezpiecznych 

materiałów.  Wydajność energetyczna: oszczędza do 90% energii.

Zgodność z normami CE i FCC

Żarówka E27 12W z czujnikiem ruchu Led4U zimny 

LED12C 39367

30Art. elektryczne

Strumień świetlny aż 800lm

Sensor ruchu + włącznik zmierzchowy



W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje 

niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia 

krwi. Z funkcją wykrywania nieregularności tętna która pozwala 

eliminowac niewłaściwe pomiary.

Ciśnieniomierz naramienny ProMedix PR-9000

PR-9000 23975

Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie 

funkcje niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego 

pomiaru ciśnienia krwi. Z funkcją wykrywania nieregularności 

tętna która pozwala eliminowac niewłaściwe pomiary.

Ciśnieniomierz naramienny ProMedix PR-9100

PR-9100 27579

Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii

W pełni automatyczny ciśnieniomierz oferujący wszystkie funkcje 

niezbędne do wygodnego, szybkiego i dokładnego pomiaru ciśnienia 

krwi. Z funkcją wykrywania nieregularności tętna która pozwala 

eliminowac niewłaściwe pomiary.

Ciśnieniomierz naramienny ProMedix PR-9200

PR-9200 30314

Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii

Krokomierz cyfrowy ProMedix PR-315

PR-315 28837

Krokomierz to idealne urządzenie dla osób, które potrzebują 

ruchu, ale brak im motywacji do regularnego ćwiczenia - 

pokazując już przebyty dystans oraz spalone kalorie zachęca 

do dalszego wysiłku. Pedometr jest bardzo łatwy w obsłudze.

Krokomierz cyfrowy ProMedix PR-211

PR-211 28901

Termometr wielofunkcyjny PR-600 pozwala na dokonanie 

pomiarów temperatury u dzieci i osób dorosłych w niemal 

każdych warunkach: w domu, pracy, podróży. Wyniki tych 

pomiarów charakteryzują się kliniczną dokładnością. 

Termometr bezdotykowy podczerwień Promedix 

PR-600 38967

Czas pomiaru – ok. 1 sekunda

Pomiar spalonych kalorii
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ruchu, ale brak im motywacji do regularnego ćwiczenia - 

pokazując już przebyty dystans oraz spalone kalorie zachęca 

do dalszego wysiłku. Pedometr jest bardzo łatwy w obsłudze.

Pomiar spalonych kalorii



Wysokiej jakości krokodylki o dopuszczalnej obciążalności 

do 400A firmy Maclean Energy do zarobienia na przewodzie. 

W komplecie 2szt, czarna i czerwona.Materiał - stal powlekana 

miedzią. Długość - 150mm

Krokodylki 400A 2szt R/B  MCE36 miedziowane

MCE36  37977

Rozstaw rękojeści - 115mm

Wysokiej jakości krokodylki o dopuszczalnej obciążalności 

do 400A firmy Maclean Energy do zarobienia na przewodzie. 

W komplecie 2szt, czarna i czerwona.Materiał - stal powlekana 

miedzią. Długość - 165mm

Krokodylki 600A 2szt R/B MCE37 miedziowane

MCE37 37976

Rozstaw rękojeści - 115mm

Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego 

monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wbudowany wysokiej 

jakości czujnik elektrochemiczny. Wysokiej jakości sensor 

elektrochemiczny, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę.

Czujnik tlenku węgla czadu LCD Maclean MCE80

MCE80 37980

5 lat gwarancji

Adapter gniazdka sieciowego firmy Maclean umożliwiający podłączenie 

polskich urządzeń - w gniazdkach angielskich (wejście EU, wyjście UK). 

Przejściówka skręcana (zakładana na wtyczkę) z uziemieniem. Dzięki tej 

przejściówce możesz podłączyć wszelkiego rodzaju sprzęt RTV/AGD

Adapter zasilania Euro na UK czarny Maclean MCE70

MCE70 33017

Maksymalna moc 1150W

Czujnik tlenku węgla czadu Maclean MCE81

MCE81 37981

 Adapter gniazdka sieciowego umożliwiający podłączenie 

polskich urządzeń - w gniazdkach angielskich. Przejściówka 

skręcana (zakładana na wtyczkę). Dzięki tej przejściówce 

możesz podłączyć wszelkiego rodzaju sprzęt RTV/AGD.

Adapter zasilania Euro na UK czarny MCE71

MCE71 32360

Maksymalna moc 5A

32Art. elektryczne

Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego 

monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu). Wbudowany 

wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny. Wysokiej jakości 

sensor elektrochemiczny zapewnia długotrwałą i stabilną pracę.

5 lat gwarancji



Przejściówka sprawi, że bez problemu podłączysz w domu urządzenia 

AGD, RTV i inne pochodzące z Wielkiej Brytanii. Wykonana jest z wysokiej 

jakości materiałów, co zapewnia jej długotrwałą eksploatację. Jej niewielki 

rozmiar umożliwia jej przenoszenie do dowolnego miejsca. 

Adapter gniazdo UK na wtyk EU czarna Maclean MCE72

MCE72 32558

Zabezpieczenie przeciw dzieciom

Gniazdko pozwala na szybkie i wygodne naładowanie telefonu, 

tabletu lub aparatu. Dwa porty USB umożliwiają ładowanie 

dwóch urządzeń jednocześnie. Wystarczy posiadać odpowiedni 

kabel USB do urządzenia które chcemy naładować. 

Gniazdko prądowe z USB Maclean MCE79

MCE79  31907

Montaż w standardowej puszcze 60mm

Wysokiej jakości lampa biurkowa wyposażona w demontowaną 

podstawkę oraz klips umożliwiający przymocowanie jej do krawędzi 

biurka. Dzięki wysokiej mocy idealnie nadaje się jako główne 

oświetlenie biurkowe podczas pracy lub nauki.

Lampa zielona okrągła 2w1 podstawka+klips MCE113

MCE113 38139

Barwa światła 6000-6500K

Wysokiej jakości lampa biurkowa wyposażona w przycisk sterujący 

umożliwiający zmianę regulacji poziomu jasności świecenia. Dzięki 

wysokiej mocy idealnie nadaje się jako główne oświetlenie biurkowe 

podczas pracy lub nauki. Elastyczne ramię oraz stabilna podstawa. 

Lampa czarna składana 47 LED MCE111

MCE111 38245

47 jasnych diod LED

Wysokiej jakości lampa biurkowa wyposażona w panel 

z regulacją jasności świecenia i temperatury barwowej (ciepły, 

zimny, naturalny). Dzięki wysokiej mocy idealnie nadaje się jako 

główne oświetlenie biurkowe podczas pracy lub nauki.

Lampa czarna 6LED 240 lumen MCE110

MCE110 38246

Wysokiej jakości lampa biurkowa wyposażona w przycisk 

sterujący umożliwiający zmianę regulacji poziomu jasności 

świecenia. Dzięki wysokiej mocy idealnie nadaje się jako 

główne oświetlenie biurkowe podczas pracy lub nauki. 

Lampa z zegarem czarna składana dotykowa 

MCE112B 38243

Regulacja natężenia światła

Typ LED 5050

33Art. elektryczne



Lampa z zegarem biała składana dotykowa MCE112A

MCE112A 38244

Zestaw sprawdzonych lamp rowerowych o ekonomicznym 

źródle światła LED. Mocne światło przednie i zapewniające 

widoczność z kilkuset metrów światło tylne sprawią, że bez 

obaw będziesz jeździć o każdej porze dnia i nocy.

Lampka rowerowa diodowa przód+tył SuperBright

MCE38 31906

Wodoodporna konstrukcja IP44

Blokada, zabezpieczenie rowerowe U-lock zintegrowane z oświetleniem 

rowerowym! Już zawsze będziesz mieć przy sobie zestaw prawdziwego 

rowerzysty. Chroni rower przed kradzieżą oraz jednocześnie zapewnia 

bezpieczeństwo na drodze.

Blokada zapięcie roweru z lampką 2w1 Maclean MCE39

MCE39 38650

 Żywotność do 100 000 godzin świecenia

Kieszeń montażowa umożliwiająca zamontowanie każdego 

dysku twardego 2.5" (z notebooka) również SSD do zatoki 

dużego dysku 3,5" w komputerze PC . Łatwy montaż, uchwyt 

do wyciągnięcia kieszeni z zatoki.

Adapter HDD/SSD sanki 3,5" na 2,5" 2 dyski

MC-653 37419

Możliwość zamocowania dwóch dysków

Kieszeń montażowa umożliwiająca zamontowanie każdego dysku 

twardego 2.5" (z notebooka) również SSD do zatoki dużego dysku 

3,5" w komputerze PC . Łatwy montaż, uchwyt do wyciągnięcia 

kieszeni z zatoki.

Adapter HDD/SSD sanki 3,5" na 2,5"

MC-654 36567

Opatentowany system montażu dysku

Kieszeń montażowa umożliwiająca zamontowanie każdego 

dysku twardego 2.5" (z notebooka) również SSD do zatoki 

dużego dysku 3,5" w komputerze PC . Łatwy montaż, uchwyt 

do wyciągnięcia kieszeni z zatoki.

Adapter HDD/SSD sanki 3,5" na 2,5" metal

MC-655 37442

Solidna metalowa konstrukcja
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Wysokiej jakości lampa biurkowa wyposażona w przycisk 

sterujący umożliwiający zmianę regulacji poziomu jasności 

świecenia. Dzięki wysokiej mocy idealnie nadaje się jako 

główne oświetlenie biurkowe podczas pracy lub nauki. 

Regulacja natężenia światła



Inhalator nebulizer PR-800 Promedix

PR-800 41729

Zestaw akcesoriów do Inhalatora PR-800 Promedix. 

W zestawie 2 maski, ustnik, nebulizer i przewód. 

Wysoka jakość wykonania. Pasuje również do innych

modeli inhalatorów.

Zestaw akcesoriów do Inhalatora

PR-850 41730

Wysoka jakość wykonania

Sieciowa ładowarka USB z dwoma gniazdami o łącznej mocy 3100 mA. 

Umożliwia ładowanie telefonów, nawigacji, odtwarzaczy mp3/mp4, PDA 

oraz innych urządzeń ładowanych przez USB - wystarczy podpiąć 

oryginalny kabel USB od posiadanego urządzenia. 

Ładowarka 2xUSB uniwersalna 230V 5V-3,1A

MCE733 41573

Napięcie wyjściowe: 5V

Współpracuje z wszystkimi telefonami komórkowymi, 

smartfonami oraz innymi urządzeniami ładowanymi za pomocą 

portu USB. Wykonana z najlepszych materiałów, wysokiej klasy 

ładowarka zapewnia bezpieczne ładowanie Twojego telefonu!

Ładowarka USB uniwersalna 100-240V black

MCE734 41572
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Inhalator Promedix PR-800 został zaprojektowany do 

podawania przepisanego leku w celach profilaktycznych 

i leczniczych przy schorzeniach dróg oddechowych takich

 jak astma, alergie, zapalenie płuc, przeziębienie i inne. 

Max. czas pracy ciągłej: 30 min

Napięcie wyjściowe: 5V

Timer cyfrowy GreenBlue GB107G 16 programów

GB107G 41859

Oferowane przez nas produkty, jako jedyne dostępne na rynku 

posiadają tak duży wyświetlacz, zapewniając łatwą obsługę oraz 

czytelny i przejrzysty widok parametrów. Tylko 4, duże i wygodne 

w użytkowaniu przyciski, zapewniające o wiele łatwiejszą obsługę.

16 kombinacji dni tygodnia

Oferowane przez nas produkty, jako jedyne dostępne na rynku 

posiadają tak duży wyświetlacz, zapewniając łatwą obsługę oraz 

czytelny i przejrzysty widok parametrów. Tylko 4, duże i wygodne 

w użytkowaniu przyciski, zapewniające o wiele łatwiejszą obsługę.

Timer cyfrowy GreenBlue GB107 16 programów

GB107 41860

16 kombinacji dni tygodnia
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Adapter gniazdo na wtyk Maclean EUROPA - UK 

MCE78 41184

Plafon z mikrofalowym czujnikiem ruchu, do automatycznego 

oświetlenia, wyposażony w aktywny mikrofalowy czujnik 

ruchu, który wysyła i odbiera fale elektromagnetyczne 

wysokiej częstotliwości.

Plafon lampa z czujnikiem mikrofalowym

MCE82 41189

Wyposażony w 56 diod LED SMD

Urządzenie to służy do włączania, oraz wyłączania oświetlenia 

w zależności od pory dnia. Na jego działanie nie ma wpływu ani 

temperatura ani wilgotność otoczenia. Urządzenie o szerokim 

wachlarzu zastosować - doskonale sprawdzi się w ogrodzie, na 

Włącznik Zmierzchowy Na Szynie DIN

MCE83 41185

Prąd obciążenia: 20A

Urządzenie to służy do automatycznego uruchamiania światła, 

w momencie gdy ktoś pojawi się w zasięgu czujnika IR. 

Wyłączenie następuje po odczytaniu kolejnego ruchu przez 

sensor. Urządzenie przyjazne i wygodne.

Włącznik Bezdotykowy IR 5a

MCE84 41187

Inhalator Promedix PR-800 został zaprojektowany do 

podawania przepisanego leku w celach profilaktycznych 

i leczniczych przy schorzeniach dróg oddechowych takich

 jak astma, alergie, zapalenie płuc, przeziębienie i inne. 

Wysoka jakość wykonania

Napięcie wyjściowe: 5V

Czujnik sensor ruchu PIR sufitowy

MCE85 41191

Nowa generacja - czujnik podczerwieni posiada wysoką stabilność, 

ładny i praktyczny wygląd, szeroki zakres napięć roboczych, łatwy 

montaż i szeroki zakres detekcji. Automatycznie wykrywa dzień 

i światło w nocy. Zastosowana technologia SMT, zgodna z standardami.

Zasięg wykrywania 6m

Wielofunkcyjny wyłącznik podtynkowy z czujnikiem ruchu 

wyposażony w detektor podczerwieni o wysokiej czułości. 

MCE130 to urządzenie umożliwiające o szerokiej funkcjonalności 

pozwalające zaoszczędzić energię elektryczną. 

Czujnik ruchu pir podczerwień do zabudowy

MCE130 41924

Zasięg detekcji 6m
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Lampa plafon oprawa z czujnikiem ruchu

MCE131 41925 MCE131ACU 41926

Czas świecenia w trybie awaryjnym: 3H

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu pracującymi 

na częstotliwości 5.8 GHz Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością 

pracy, niewielką emisją mocy (< 0.2 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w 

stronę do lub od czujnika ruchu. Posiada czujnik zmierzchowy.

Mikrofalowy czujnik ruchu - instalacja w puszce

MCE132 41928

Wszechstronne zastosowanie 

Czujnik ruchu mikrofalowy sufitowy

MCE133 41929

Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, 

po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzięki czujnikowi na 

podczerwień. Dzięki czujnikowi światłoczułemu urządzenie 

można ustawić tak, aby działało tylko o określonej porze dnia.

Pole detekcji: 360º

Czujnik płynnie regulujący oświetlenie

MCE134 41930

Czujnik światła MCE134 to innowacyjny produkt zapewniający 

wydajność, oraz oszczędność energii,  dzięki automatycznemu 

przyciemnianiu oświetlenia na podstawie ilości światła 

słonecznego w pomieszczeniu

Zakres Detekcji 360°

MCE135 jest czujnikiem podczerwieni krótkiego dystansu. 

Włącznik sterowany jest zamykaniem i otwieraniem drzwi. 

Kiedy otwierasz drzwi, sensor wykrywa ruch i włącza 

światło.

Czujnik pir on/off do drzwi 

MCE135 41931

Odległość detekcji 5-6cm

Lampa plafon oprawa z czujnikiem ruchu

Produkt umożliwia automatyczne załączenie obciążenia, 

po wykryciu ruchu w polu detekcji, dzięki czujnikowi na 

podczerwień. Dzięki czujnikowi światłoczułemu urządzenie 

można ustawić tak, aby działało tylko o określonej porze dnia.

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu 

pracującymi na częstotliwości 5.8 GHz Urządzenia cechują się 

wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 0.2 mW) 

i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. 

Wszechstronne zastosowanie 
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Czujnik ruchu mikrofalowy z sensorem zewn.

MCE136 41932

Czujnik ruchu mikrofalowy MCE137 przeznaczony do 

automatycznego sterowania oświetlania wewnętrznych i 

zewnętrznych części pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, 

korytarze, piwnice, garaże, szatnie, toalety, itd.

Czujnik ruchu mikrofalowy do zabudowy

MCE137 41933

Pole detekcji: 360º

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu 

pracującymi na częstotliwości 5.8 GHz Urządzenia cechują się wysoką 

częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 0.2 mW) i bardzo 

dobrą detekcją ruchu 

Wszechstronne zastosowanie 



Przewody i adaptery
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Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na przesyłanie bardzo 

wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. Nie wymaga 

kompresji sygnału i przetwarzania sygnału cyfrowego na analogowy

i odwrotnie.

Przewód HDMI-HDMI v1.4 1.8m Maclean MCTV-602

MCTV-602    1.8m 28108

Pełne wsparcie Full HD i obrazu 3D

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. 

Nie wymaga kompresji sygnału i przetwarzania sygnału 

cyfrowego na analogowy i odwrotnie.

Przewód HDMI-HDMI v1.4 3m Maclean MCTV-602

MCTV-602     3m 28109

Pełne wsparcie Full HD i obrazu 3D

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na 

przesyłanie bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat 

jakości. Pozłacane 24 karatowym złotem elementy chronią 

przed korozją oraz poprawiają jakość styku. 

Przewód HDMI-microHDMI v1.4 1.8m MCTV-604

MCTV-604     1.8m 28111

Kabel umożliwia „oddalić” wszystkie urządzenia USB na odległość 1,8m 

od komputera. Za pomocą tego kabla można podłączyć min: myszkę, 

klawiaturę, drukarkę, skaner, aparat, kamerę cyfrowe, MP3, MP4, 

czytniki kart, USB HUBY, pendrivy, kartę sieciowa WIFI itp. 

Przewód USB 3.0 AM - AM 1.8m Maclean MCTV-606

MCTV-606     1.8m 28116

Obsługa standardu USB 3.0

Wysokiej jakości przewód audio Jack-Jack 3,5mm. Odpowiedni 

dla każdego urządzenia z gniazdem 3,5mm. Idealnie nadaje się 

do podłączenia Mp3 lub Iphone'a do Radia samochodowego, 

wieży, komputera, tv lub innych tego typu urządzeń!

Przewód jack 3.5mm, płaski 1m, kolor czarny 

MCTV-694B     1m 39909

Wysokiej jakości przewód audio Jack-Jack 3,5mm. Odpowiedni dla 

każdego urządzenia z gniazdem 3,5mm. Idealnie nadaje się do 

podłączenia Mp3 lub Iphone'a do Radia samochodowego, wieży, 

komputera, tv lub innych tego typu urządzeń!

Przewód jack 3.5mm, płaski 1m white MCTV-694 W

MCTV-694W     1m 39910

 Wysoka jakość transmisji

Pełne wsparcie Full HD i obrazu 3D

 Wysoka jakość transmisji



Przewód jack 3.5mm, płaski 2m white MCTV-695 W

MCTV-695W     2m 39912

Przewód jack 3.5mm, płaski 2m black MCTV-695 B

MCTV-695B     2m 39911

Kabel posiada ściąganą końcówkę 8PIN, po jej usunięciu otrzymujemy 

końcówkę microUSB kompatybilną z każdym urządzeniem z tym 

wejściem. Już nie musisz mieć dwóch kabelków jeśli posiadasz 

zarówno iPhone'a jak i inny smartfon.

Kabel USB 100cm microusb iphone lightning MCTV-667

MCTV-667     1m 37597

Kompatybilny z iPhone/iPad/iTouch

Kabel zasilania i transmisji danych umożliwia podłączenie różnych 

urządzeń ze złączem micro USB, jak np. telefony komórkowe. 

Spiralny kabel może być łatwo przechowywany i nie zajmuje dużo 

miejsca w porównaniu do typowych kabli.

Kabel USB microusb 1,6m czarny Maclean MCE75

MCE75     1.6m 38147

Kabel zasilania i transmisji danych umożliwia podłączenie różnych 

urządzeń ze złączem Lightning, jak np. telefony komórkowe. 

Spiralny kabel może być łatwo przechowywany i nie zajmuje 

dużo miejsca w porównaniu do typowych kabli.

Kabel USB lightning 1,6m czarny Maclean MCE74

MCE74     1.6m 37557

 Wysokiej jakości uniwersalna ładowarka samochodowa 

charakteryzująca się wysoką wydajnością prądową wynoszącą 

aż 5,2A. Ładowarka Lightning o natężeniu prądu 1A posiada 

dwa dodatkowe wejścia USB o natężeniu prądu 2,1A każde. 

Ładowarka sam. 1.8m lightning czarna MCE76

MCE76     1.8m 38148

Wbudowany wtyk Lightning

Nieplączacy się kabel spiralny

Wysokiej jakości przewód audio Jack-Jack 3,5mm. Odpowiedni 

dla każdego urządzenia z gniazdem 3,5mm. Idealnie nadaje się 

do podłączenia Mp3 lub Iphone'a do Radia samochodowego, 

wieży, komputera, tv lub innych tego typu urządzeń!

 Wysoka jakość transmisji

Wysokiej jakości przewód audio Jack-Jack 3,5mm. Odpowiedni 

dla każdego urządzenia z gniazdem 3,5mm. Idealnie nadaje się 

do podłączenia Mp3 lub Iphone'a do Radia samochodowego, 

wieży, komputera, tv lub innych tego typu urządzeń!

 Wysoka jakość transmisji

Nieplączacy się kabel spiralny
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Kabel komponentowy jest najlepsza analogową metodą transferu 

ostrego, żywego obrazu z różnych źródeł. Za pomocą trzech, 

wysoko wydajnych, profesjonalnych przewodów otrzymasz 

najlepsze przewodnictwo i jakość sygnału.

Przewód 3xRCA - 3xRCA 3m Maclean MCTV-610

MCTV-610     3m 28120

Złącze pokryte 24k złotem

 Wysokiej jakości uniwersalna ładowarka samochodowa 

charakteryzująca się wysoką wydajnością prądową wynoszącą aż 5,2A. 

Ładowarka Micro USB o natężeniu prądu 1A posiada dwa dodatkowe 

wejścia USB o natężeniu prądu 2,1A każde. 

Ładowarka sam. 1.8m micro usb czarna Maclean MCE77

MCE77     1.8m 37543

Wbudowany wtyk microUSB

Jest to kabel zakończony złączami typu A "męskimi". Kabel 

umożliwia „oddalić” wszystkie urządzenia USB na odległość 3,0m 

od komputera. Za pomocą tego kabla można podłączyć min: myszkę, 

klawiaturę, drukarkę, skaner, aparat, kamerę cyfrowe, MP3 itd.

Przewód USB 3.0 AM - AM 3m Maclean MCTV-611

MCTV-611     3m 28169

Obsługiwany standard USB 3.0

Wysokiej jakości kabel USB 3.0, MCTV-612, umożliwia podłączenie np. 

drukarki ze złączem USB 3.0 do komputera. Urządzenia zgodne 

z warunkami specyfikacji USB 3.0 mogą pracować z szybkością 

do 5 Gbit/s, czyli 640 MB/s.

Przewód USB 3.0 AM - BM 3m Maclean MCTV-612

MCTV-612     3m 28170

Długość przewodu - 3m

Łącznik USB 3.0 z dwoma wtykami A, wykonana przy zachowaniu 

najwyższych standardów, umożliwia podłączenie ze sobą dwóch 

krótszych przewodów USB 3.0 rządzenia zgodne z warunkami 

specyfikacji USB 3.0 mogą pracować z szybkością do 5 Gbit/s.

Przejściówka USB 3.0 AM - AM Maclean MCTV-614

MCTV-614     28172

Przejściówka USB 3.0 z wtykiem B i gniazdem A, wykonana przy 

zachowaniu najwyższych standardów, umożliwia podłączenie 

np. drukarki wyposażonej w złącze USB 3.0. Urządzenia zgodne 

z USB 3.0 mogą pracować z szybkością do 5 Gbit/s,

Przejściówka USB 3.0 BM - AF Maclean MCTV-616

MCTV-616     1.8m 28174

Zgodna ze standardem USB 3.0

Obsługiwany standard USB 3.0
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Złącza micro-USB stosowane powszechnie w aparatach cyfrowych, 

komórkach i przenośnych odtwarzaczach MP3. Trwała i odporna na 

uszkodzenia budowa zapewnia stabilne połączenie. Urządzenia 

zgodne z warunkami specyfikacji USB 3.0

Przejściówka USB 3.0 AM - micro B Maclean 

MCTV-617 28175

Przejściówka USB 3.0 z wtykiem A i gniazdem A, wykonana przy 

zachowaniu najwyższych standardów, umożliwia podłączenie 

urządzeń wyposażonych w złącze USB 3.0 i wtyk o dużych gabarytach 

do komputera, w którym odległości portów od siebie są niewielkie. 

Przejściówka USB 3.0 AM - AF Maclean MCTV-620

MCTV-620 28178

Trwała i odporna na uszkodzenia budowa

Najwyższej jakości  kabel głośnikowy wykonany z miedzi 

beztlenowej. Pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów 

przesyłu sygnału audio oraz wprowadzenia jak najmniejszej 

tłumienności czyli strat na przesyłanym sygnale. 

Kabel głośnikowy Maclean 16AWG OFC 

MCTV-622 31173

Jednostka miary: mb

Kabel głośnikowy Maclean 14AWG OFC 

MCTV-621 31172

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Zamontowany przelotowy 

wzmacniacz zapobiegający utracie sygnału. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. 

Nie wymaga kompresji sygnału i przetwarzania sygnału.

Przewód HDMI-HDMI v1.4 30m Maclean MCTV-623

MCTV-623     30m 31175

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Zamontowany przelotowy 

wzmacniacz zapobiegający utracie sygnału. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. Nie wymaga 

kompresji sygnału i przetwarzania sygnału cyfrowego na analogowy. 

Przewód HDMI-HDMI v1.4 40m Maclean MCTV-624

MCTV-624     40m 31176

Pełne wsparcie dla obrazu 3D

Zgodna ze standardem USB 3.0

Najwyższej jakości  kabel głośnikowy wykonany z miedzi 

beztlenowej. Pozwala na uzyskanie najlepszych parametrów 

przesyłu sygnału audio oraz wprowadzenia jak najmniejszej 

tłumienności czyli strat na przesyłanym sygnale. 

Jednostka miary: mb

Pełne wsparcie dla obrazu 3D
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Przewód HDMI-HDMI v1.4 50m Maclean MCTV-625

MCTV-625     50m 31177

Przewód HDMI-HDMI v1.4 1.8m Maclean ethernet

MCTV-524     1.8m 23767

Przewód HDMI-HDMI v1.4 5m Maclean ethernet

MCTV-525     5m 31134

Przewód HDMI-HDMI v1.4 3m Maclean ethernet

MCTV-524     3m 23768

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie czy będzie to tuner 

satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola PS3, czy inny nowoczesny sprzęt 

rozrywkowy.

Przewód optyczny 3,0m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    3m 24955

Przewód optyczny 10m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    10m 31131

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Zamontowany przelotowy 

wzmacniacz zapobiegający utracie sygnału. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. Nie wymaga 

kompresji sygnału i przetwarzania sygnału cyfrowego na analogowy. 

Pełne wsparcie dla obrazu 3D

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. 

Nie wymaga kompresji sygnału i przetwarzania sygnału 

cyfrowego na analogowy i odwrotnie .

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. 

Nie wymaga kompresji sygnału i przetwarzania sygnału 

cyfrowego na analogowy i odwrotnie .

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Wysokiej jakości przewód audio-wideo. Pozwala na przesyłanie 

bardzo wysokiej jakości sygnału VIDEO bez strat jakości. 

Nie wymaga kompresji sygnału i przetwarzania sygnału 

cyfrowego na analogowy i odwrotnie .

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany 

przy połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie 

czy będzie to tuner satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola 

PS3, czy inny nowoczesny sprzęt rozrywkowy.

Pozłacane końcówki wtyków Pozłacane końcówki wtyków
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Przewód optyczny 1,0m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    1m 24951

Przewód optyczny 1,5m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    1.5m 24952

Przewód optyczny 2,0m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    2m 24953

Przewód optyczny 2,5m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    2.5m 24954

Przewód optyczny 15m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    15m 31132

Przewód optyczny 20m Maclean MC-549 Toslink T-T

MC-549    20m 31133

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie czy będzie to tuner 

satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola PS3, czy inny nowoczesny sprzęt 

rozrywkowy.

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany 

przy połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie 

czy będzie to tuner satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola 

PS3, czy inny nowoczesny sprzęt rozrywkowy.

Pozłacane końcówki wtyków Pozłacane końcówki wtyków

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie czy będzie to tuner 

satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola PS3, czy inny nowoczesny sprzęt 

rozrywkowy.

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany 

przy połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie 

czy będzie to tuner satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola 

PS3, czy inny nowoczesny sprzęt rozrywkowy.

Pozłacane końcówki wtyków Pozłacane końcówki wtyków

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie czy będzie to tuner 

satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola PS3, czy inny nowoczesny sprzęt 

rozrywkowy.

Przewód optyczny marki Maclean jest szczególnie polecany 

przy połączeniach cyfrowych wysokiej jakości - niezależnie 

czy będzie to tuner satelitarny, odtwarzacz blu-ray, konsola 

PS3, czy inny nowoczesny sprzęt rozrywkowy.

Pozłacane końcówki wtyków Pozłacane końcówki wtyków
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Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Przewód HDMI-HDMI SLIM v1.4 0,5m Maclean MCTV-700

MCTV-700    0.5m 32641

Przewód HDMI-HDMI SLIM v1.4 2m Maclean MCTV-702

MCTV-702    2m 32643

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Przewód HDMI-HDMI SLIM v1.4 1m Maclean MCTV-701

MCTV-701    1m 32642

Przewód HDMI-HDMI SLIM v1.4 3m Maclean MCTV-703

MCTV-703    3m 32644

Przewód HDMI-miniHDMI SLIM v1.4 0,5m MCTV-710

MCTV-710    0.5m 32645

Przewód HDMI-miniHDMI SLIM v1.4 1m MCTV-711

MCTV-711    1m 32646

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej
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Przewód HDMI-microHDMI SLIM v1.4 0,5m MCTV-720

MCTV-720    0.5m 38143

Przewód HDMI-microHDMI SLIM v1.4 1m MCTV-721

MCTV-721    1m 38141

Przewód HDMI-microHDMI SLIM v1.4 2m MCTV-722

MCTV-722    2m 38139

Przewód HDMI-microHDMI SLIM v1.4 3m MCTV-723

MCTV-723    3m 32655

Przewód HDMI-miniHDMI SLIM v1.4 2m MCTV-712

MCTV-712    2m 32647

Przewód HDMI-miniHDMI SLIM v1.4 3m MCTV-713

MCTV-713    3m 32648

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną 

cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. Obsługa rozdzielczości 

Full HD oraz wyższych. Pełne wsparcie dla obrazu 3D.

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Wysoka jakość przewodu audio-wideo. 

Obsługa rozdzielczości Full HD oraz wyższych. 

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższejObsługa rozdzielczości Full HD i wyższej
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Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby połączyć 

doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną cenę. 

Przewody Maclean zapewniają bezstratny przesył sygnału dla uzyskania 

najczystszych i najbardziej realistycznych efektów dźwiękowych.

Przewód optyczny Toslink T-T SLIM 0,5m MCTV-750

MCTV-750    0.5m 32661

 Najwyższa jakość światłowodu 

Przewód optyczny Toslink T-T SLIM 2m MCTV-752

MCTV-752   2m 32713

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Przewody zapewniają bezstratny przesył 

sygnału dla uzyskania najczystszych efektów dźwiękowych.

Przewód optyczny Toslink T-T SLIM 1m MCTV-751

MCTV-751    1m 32672

Przewód optyczny Toslink T-T SLIM 3m MCTV-753

MCTV-753    1m 32674

Wysokiej jakości kabel do zasilania komputerów stacjonarnych PC oraz 

innych urządzeń (standard ATX). Zastosowanie m.in. do:  komputerów,  

projektorów, telewizorów,  monitorów, drukarek i urządzeń 

wielofunkcyjnych, odtwarzaczy DVD, Blu-Ray itp.

Kabel zasilający 1,5M wtyk EU Maclean MCTV-691

MCTV-691   1.5m 39907

Wysoka jakość wykonania

Kabel zasilający 3M wtyk EU Maclean MCTV-692

MCTV-692   3m 39908

 Najwyższa jakość światłowodu 

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby połączyć 

doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną cenę. 

Przewody Maclean zapewniają bezstratny przesył sygnału dla uzyskania 

najczystszych i najbardziej realistycznych efektów dźwiękowych.

 Najwyższa jakość światłowodu 

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana 

aby połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Przewody zapewniają bezstratny przesył 

sygnału dla uzyskania najczystszych efektów dźwiękowych.

 Najwyższa jakość światłowodu 

Wysokiej jakości kabel do zasilania komputerów stacjonarnych 

PC oraz innych urządzeń (standard ATX). Zastosowanie m.in. do:  

komputerów,  projektorów, telewizorów,  monitorów, drukarek

i urządzeń wielofunkcyjnych, odtwarzaczy DVD, Blu-Ray itp.

Wysoka jakość wykonania
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Przewód optyczny Toslink T-T SLIM 5m MCTV-755

MCTV-755   5m 32717

Umożliwia podłączenie dwóch źródeł sygnału do jednego 

odbiornika lub rozgałęzić sygnał audio z jednego źródła na dwa 

odbiorniki. Obustronny przepływ sygnału. Pełna odporność na 

zakłócenia elektromagnetyczne EMI.

Rozgałęźnik toslink 1-2 Maclean MCTV-631

MCTV-631 32747

Pozłacane końcówki wtyków

Adapter zasilania z standardowego złącza MOLEX na dwa złącza dysku 

twardego / napędy optycznego w standardzie SATA. Za jego pomocą 

można podłączyć urządzenie wymagające zasilania SATA do złącza 

zasilacza MOLEX. Wykonanie wysokiej jakości. 

Kabel adapter zasilania Molex 2xSATA MCTV-632

MCTV-632  35848

Praktyczne i szybkie rozwiązanie

Kabel adapter zasilania Molex SATA MCTV-633

MCTV-633  35847

Kabel USB do Apple iPod Shuffle 3G oraz do każdego innego 

urządzenia z wejściem jack 3,5mm np. mp3, mp4, iPhone, iPad, 

telefony komórkowe itp. Umożliwia synchronizację oraz ładowanie 

iPod'a 3 generacji oraz innych urządzeń

Przejściówka wtyk jack/gniazdo USB MCTV-693

MCTV-693 39914

Długość całkowita 23cm

Adapter OTG umożliwia podłączenie pendrive'a, urządzeń 

wskazujących (myszka/klawiatura) do telefonów komórkowych, 

smartfonów czy tabletów z OTG, Dzięki temu możliwe jest 

odtwarzanie plików multimedialnych na ekranie urządzeń.

Przewód USB OTG - micro USB Maclean MCTV-696

MCTV-696 39913

Długość całkowita 15cm

Seria przewodów Maclean Ultra-Slim została zaprojektowana aby połączyć 

doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną cenę. 

Przewody Maclean zapewniają bezstratny przesył sygnału dla uzyskania 

najczystszych i najbardziej realistycznych efektów dźwiękowych.

 Najwyższa jakość światłowodu 

Praktyczne i szybkie rozwiązanie

Adapter zasilania z standardowego złącza MOLEX na jedno złącze 

dysku twardego / napędu optycznego w standardzie SATA. Za 

jego pomocą można podłączyć urządzenie wymagające zasilania 

SATA do złącza zasilacza MOLEX. Wykonanie wysokiej jakości. 
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Przewód renomowanej firmy Maclean, zaprojektowany aby połączyć 

doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną cenę. 

Pokrywane 24 karatowym złotem konektory. Odporne na utlenianie 

przyłącza w celu zapewnienia najlepszej przewodności.

Przewód HDMI-HDMI v1.4 1,5m Maclean MCTV-634

MCTV-634   1.5m 35851

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Przewód HDMI-HDMI v1.4 2m Maclean MCTV-636

MCTV-636   2m 35852

Przewód HDMI-HDMI v1.4 1m Maclean MCTV-635

MCTV-635   1m 35850

Przewód HDMI-HDMI v1.4 3m Maclean MCTV-637

MCTV-637   3m 35853

Przewody optyczne Maclean zapewniają bezstratny przesył sygnału dla 

uzyskania najczystszych i najbardziej realistycznych efektów 

dźwiękowych. Przewód jest szczególnie polecany przy połączeniach 

cyfrowych wysokiej jakości.

Przewód optyczny Toslink T-T 0,5m Maclean MCTV-638

MCTV-638 35854

Najwyższej jakości światłowód

Przewody optyczne Maclean zapewniają bezstratny przesył 

sygnału dla uzyskania najczystszych i najbardziej realistycznych 

efektów dźwiękowych. Przewód jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości.

Przewód optyczny Toslink T-T 1m Maclean 

MCTV-639 35855

Przewód renomowanej firmy Maclean, zaprojektowany aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Pokrywane 24 karatowym złotem konektory. 

Odporne na utlenianie przyłącza.

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Przewód renomowanej firmy Maclean, zaprojektowany aby połączyć 

doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz przystępną cenę. 

Pokrywane 24 karatowym złotem konektory. Odporne na utlenianie 

przyłącza w celu zapewnienia najlepszej przewodności.

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Przewód renomowanej firmy Maclean, zaprojektowany aby 

połączyć doskonałe parametry, wygodę użytkowania oraz 

przystępną cenę. Pokrywane 24 karatowym złotem konektory. 

Odporne na utlenianie przyłącza.

Obsługa rozdzielczości Full HD i wyższej

Najwyższej jakości światłowód
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Przewód optyczny Toslink T-T 2m Maclean MCTV-640

MCTV-640 35857

Koniec z stosowaniem dodatkowych przejściówek dzięki obracanym 

końcom przewodu, który umożliwia podłączenie przewodu zarówno do 

urządzenia wyposażonego w złącze TOSLINK jak również Mini-TOSLINK. 

Przewody zapewniają bezstratny przesył sygnału dla uzyskania.

Przewód optyczny obrotowy 0,5m Maclean MCTV-642

MCTV-642 35859

Przewód optyczny Toslink T-T 3m Maclean 

MCTV-641 35858

Przewód optyczny obrotowy 1m Maclean MCTV-643

MCTV-643 35860

Przewód optyczny obrotowy 2m Maclean MCTV-644

MCTV-644 35861

Przewód optyczny obrotowy 3m Maclean MCTV-645

MCTV-645 35862

Przewody optyczne Maclean zapewniają bezstratny przesył sygnału 

dla uzyskania najczystszych i najbardziej realistycznych efektów 

dźwiękowych. Przewód jest szczególnie polecany przy połączeniach 

cyfrowych wysokiej jakości.

Najwyższej jakości światłowód

Przewody optyczne Maclean zapewniają bezstratny przesył 

sygnału dla uzyskania najczystszych i najbardziej realistycznych 

efektów dźwiękowych. Przewód jest szczególnie polecany przy 

połączeniach cyfrowych wysokiej jakości.

Najwyższej jakości światłowód

Najwyższej jakości światłowód

Koniec z stosowaniem dodatkowych przejściówek dzięki 

obracanym końcom przewodu, który umożliwia podłączenie 

przewodu zarówno do urządzenia wyposażonego w złącze 

TOSLINK jak również Mini-TOSLINK. 

Najwyższej jakości światłowód

Koniec z stosowaniem dodatkowych przejściówek dzięki obracanym 

końcom przewodu, który umożliwia podłączenie przewodu zarówno do 

urządzenia wyposażonego w złącze TOSLINK jak również Mini-TOSLINK. 

Przewody zapewniają bezstratny przesył sygnału dla uzyskania.

Najwyższej jakości światłowód

Koniec z stosowaniem dodatkowych przejściówek dzięki 

obracanym końcom przewodu, który umożliwia podłączenie 

przewodu zarówno do urządzenia wyposażonego w złącze 

TOSLINK jak również Mini-TOSLINK. 

Najwyższej jakości światłowód
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W związku z wykorzystaniem kabla światłowodowego zamiast 

miedzianego, można transmitować sygnały na duże odległości

z niewielką stratą. Przewód może służyć do połączenia konsoli 

Xbox, Playstation, odtwarzacz DVD, lub Blu-Ray do TV.

Przewód HDMI Optical 30,5m 16Gbps Maclean 

MCTV-680 37822

Kompatybilny ze standardem HDMI

Przewód HDMI Optical 100m, 16Gbps Maclean 

MCTV-682 37825

Przewód HDMI Optical 50,3m 16Gbps Maclean 

MCTV-681 37823

Przewód HDMI Optical 305m, 16Gbps Maclean 

MCTV-683 37826

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 0,5m 

MCTV-646 35814

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 10m 

MCTV-647 35820

W związku z wykorzystaniem kabla światłowodowego zamiast 

miedzianego, można transmitować sygnały na duże odległości

z niewielką stratą. Przewód może służyć do połączenia konsoli 

Xbox, Playstation, odtwarzacz DVD, lub Blu-Ray do TV.

Kompatybilny ze standardem HDMI

W związku z wykorzystaniem kabla światłowodowego zamiast 

miedzianego, można transmitować sygnały na duże odległości

z niewielką stratą. Przewód może służyć do połączenia konsoli 

Xbox, Playstation, odtwarzacz DVD, lub Blu-Ray do TV.

Kompatybilny ze standardem HDMI

W związku z wykorzystaniem kabla światłowodowego zamiast 

miedzianego, można transmitować sygnały na duże odległości

z niewielką stratą. Przewód może służyć do połączenia konsoli 

Xbox, Playstation, odtwarzacz DVD, lub Blu-Ray do TV.

Kompatybilny ze standardem HDMI

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP
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Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 15m MCTV-648

MCTV-648 35821

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 20m MCTV-650

MCTV-650 35822

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 1m MCTV-649

MCTV-649 35815

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 2m MCTV-651

MCTV-651 35816

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 3m MCTV-652

MCTV-652 35817

Przewód patchcord UTP 5e wtyk-wtyk 5m MCTV-653

MCTV-653 35819

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP
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Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 0,5m MCTV-654

MCTV-654 35823

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 15m MCTV-656

MCTV-656 35829

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 10m 

MCTV-655 35828

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 1m 

MCTV-657 35824

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 20m MCTV-658

MCTV-658 35830

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 2m 

MCTV-659 35825

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP
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Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 3m MCTV-660

MCTV-660 35826

Ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do zakończenia 

przewodów typu "skrętka". Najbardziej rozpowszechnione jako 

podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci komputerowych 

w standardzie Ethernet.

Wtyk RJ45 8P8C 5e drut Maclean MCTV-662 kpl. 100 szt.

MCTV-662 35833

Opakowanie 100szt.

Przewód patchcord UTP cat6 wtyk-wtyk 5m 

MCTV-661 35827

Ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do 

zakończenia przewodów typu "skrętka". Podstawowe złącze 

do budowy przewodowych sieci komputerowych w standardzie 

Ethernet. Końcówki wykonane są z plastiku przezroczystego.

Wtyk RJ45 8P8C 5e linka MCTV-663 kpl. 100 szt.

MCTV-663 35832

Ośmiostykowe standardowe złącze używane najczęściej do 

zakończenia przewodów typu "skrętka". Najbardziej 

rozpowszechnione jako podstawowe złącze do budowy 

przewodowych sieci komputerowych w standardzie Ethernet.

Wtyk RJ45 8P8C 5e linka ekran MCTV-664 kpl. 100 szt.

MCTV-664 35831

Wtyczki są stosowane m.in. w telefonicznych przewodach 

czterożyłowych. Każdy pin pokryty warstwą 3 mikrometrów 

czystego złota (przeciwutleniacz). Najbardziej rozpowszechnione 

jako podstawowe złącze do budowy przewodowych sieci. 

Wtyk telefoniczny RJ11 6P4C kpl. 100 szt.

MCTV-665 35834

Opakowanie zawiera 100szt.

Wysokiej jakości patchcord renomowanej firmy Maclean używany do 

łączenia elementów aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych 

(np. panele krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Wysokiej jakości patchcord używany do łączenia elementów 

aktywnych (np.switch, hub, router) i pasywnych (np. panele 

krosownicze) sieci komputerowej. Nieekranowana skrętka 

4 parowa UTP (8 żył) do zastosowań zew. i wewn.

Wysokiej jakości przewód sieciowy UTP

Opakowanie 100szt.

Opakowanie 100szt.
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Zobacz więcej produktów na:

www.centrumelektroniki.pl

www.uchwytylcd.com.pl

Pytania? Zadzwoń:

TEL: (32) 284 7222

FAX: (32) 284 6888

Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Wydawca zastrzega sobie możliwości błędów w składzie i druku.

Centrumelektroniki Sp. j. 09-03-2016
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