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MIKROTIK Cloud Router Switch CRS125, 24x Gbit 

LAN, Gbit SFP port, Wi-Fi, dotykové LCD, vč. L6  

 24 plně gigabitových portů 

 Přehledný LCD displej.  

 MikroUSB port pro připojení externího disku 

 3G modem pro zálohu konektivity  

 SFP port pro optický modul.  

 Integrovaná Wi-Fi karta v pásmu 2,4 GHz. 

 

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS v5 a 
plnohodnotná licence L6.  

 

V balení je zdroj 24 V 1,2 A. 



LED žárovky TESLA Crystal 

V nabídce naleznete 4 modely:  

 6,5 W – patice E27 – 700 lm 

 4 W – patice E27 – 450 lm 

 3,5 W – patice E14 – 350 lm 

 4 W – patice GU10 – 350 lm 

LED CRYSTAL technologie využívá u 

svítivky vyzařovací úhel celých 360° 

díky transparentnímu krystalickému 

nosiči, který umožňuje přes průhledný 

chladič vyzařovat světlo do všech 

stran 
 



UBIQUITI UniFi AC Outdoor 1750 Mbps AP/Hotspot 

2,4/5 GHz, 802.11n/ac, MIMO 3×3  

UniFi AC Outdoor podporuje přenosovou rychlost 

až 1300 Mbps v pásmu 5GHz a 450Mbps v 

pásmu 2,4GHz! Navíc se jedná o verzi s 

podporou nejnovější normy 802.11ac a napájení 

PoE+ (802.3at). 

 

UniFi spolupracuje se systémem, který umožňuje 

spravovat vytvořenou bezdrátovou síť přes 

webový prohlížeč.  

 

Jednotka podporuje napájení PoE (802.3at) v 

rozmezí 39 - 57V, je dodávána se zdrojem 48V. 



GWL/Power LED žárovka, 4x COB, E27, teplá bílá, 

3,6 W  

 Moderním LED svítivka s designem ve 

tvaru klasické žárovky, vyzařovacím 

úhlem 320°, speciálními COB diodami a 

teplou barvou světla. 

 Spotřeba: 3,6 W 

 Svítivost: 380 lm 

 Barevná teplota: 3000 K 

 Rozměry: 110 x 60 



WaveRF Gigabit PoE injector  

 Gigabitový PoE injector podporuje 

adaptéry v rozmezí od 12 do 48 V (max. 

2A) a umožňuje komunikaci rychlostí až 1 

Gbps. 

 Lze použít s libovolným zdrojem s 

konektorem 5,5 x 2,1 mm. Na krátké 

vzdálenosti (cca do 10m, v závislosti na 

konkrétním zařízení) je většinou možné 

využít právě toto pasivní PoE. Pro delší 

vzdálenosti použijte aktivní PoE dle 

802.11af. 



UBIQUITI UniFi Outdoor+ 300 Mbps AP/Hotspot 

2,4 GHz, 802.11n, MIMO 2×2  

UniFi Outdoor Plus je hotspotové řešení, 
které v sobě kombinuje vlastnosti kvalitního 
zařízení a propracovaného softwaru pro 
šíření Wi-Fi signálu ve venkovních 
prostorech za bezkonkurenční cenu. 

 

Nová technlogie Multi-Line RF navíc 
zaručuje ještě větší propustnost, kvalitnější 
šíření signálu a minimální zarušení. 

 

Jednotka podporuje napájení PoE (802.3at) 
v rozmezí 39 - 57V, je dodávána se 
zdrojem 48V. V balení najdete i dvě 5dBi 
všesměrové antény.  



GWL/Power LED žárovka, 2x COB, E14, teplá bílá, 

1,8 W  

 Moderním LED svítivka s designem ve 

tvaru klasické žárovky, vyzařovacím 

úhlem 320°, speciálními COB diodami a 

teplou barvou světla. 

 Spotřeba: 1,8 W 

 Svítivost: 220 lm 

 Barevná teplota: 3000 K 

 Rozměry: 102 x 35 



UBIQUITI mPower-Pro mFi, 6-port EU Power 

zásuvky 230V, Wi-Fi/ethernet  

Ovládejte až 6 spotřebičů a měřte jejich 
spotřebu odkudkoliv z Internetu pomocí 
inteligentního prodlužovacího kabelu 
mPower. Chytré zásuvky systému mFi Vám 
usnadní život. 

 

mPower PRO jednoduše zapojíte do 
stávající zásuvky a dále můžete připojit 
dalších 6 spotřebiče nebo prodlužovací 
kabely k jednotlivým zásuvkám. 

 

Nastavit lze i čas, kdy má být každá 
zásuvka aktivovaná. 



OEM PROMO: Kupóny na slevu 

Tip:  Nasbírejte si za vaše nákupy více kupónů 
a slevu si nasčítejte. Slevu je možné uplatnit na 
jakýkoliv účet, tedy na jiný než nakupujete 
obvykle. Případně jej můžete darovat přátelům.  

 

Získat při nákupu můžete kupóny v hodnotách: 

 

50,- Kč 

100,- Kč 

200,- Kč 

500,- Kč 

 



GWL/Power Nabíječ 12V/15A pro LiFePO4 články 

(4 články, 1 baterie)  

 Nabíječ pro LiFePO4 články a baterie - 

12V/15A.  

 

 Univerzální nabíječ pro LiFePO4 články a 

baterie. Lze použít pro nabíjení čtyř článků v 

serii (4S) nebo pro nabíjení 12V baterie s 

PCM, nebo 12V LiFeYPO4 baterií.  

 

 Vstup: AC 100-240V 50-60Hz 

Výstup: 12 +/- 0.05VDC 

Nabíjecí proud: 15.0A Max 



GWL/Power LED žárovka, 10x SMD, E14, teplá 

bílá, 5,5 W  

 Úsporná LED svítivka značky GWL/Power 

s paticí E14, designem ve tvaru svíčky, 

vyzařovacím úhlem 270° a teplou barvou 

světla. Je ideální do míst, kde je svítivka 

vidět a často se svítí např. sály, obývací 

pokoje a předsíně. 

 

 Spotřeba: 5,5 W 

 Svítivost: 390 lm 

 Barevná teplota: 2700 K 

 Rozměry: 140 x 35 



GWL/Power EVBIKE: Speciální ráfky 26„ a 28" - 

extrémní zátěž  

 Robustní ráfek REMERX ELPOWER s 

mimořádnou tuhostí a dlouhou životností, 

odolávající velkému zatížení.  

 Ráfek s dvojitou stěnou pro vyšší tuhost a 

šikmo vrtanou dírou pro nypl. Určen pro 

ráfkovou brzdu ("V") a pro kola typu Trek, 

Cross, MTB. 

 Pro tento ráfek nabízíme speciální paprsky 

z nerezu o průměru 2,3 mm a nyple, které 

jsou vhodné pro zapletení motoru EVBIKE. 

Pro zapletení s motorem EVBIKE 

potřebujete 36 paprsků. Křížení výpletu 1x. 



Sledujte náš YOUTUBE kanál i4wifi 

 Obraz a zvuk vydají za tísíc slov a tak 

jsme zřídili YOUTUBE kanál, kde budeme 

pravidelně zveřejňovat produktová videa a 

novinky. Přidejte si nás do sledování.  

 http://www.youtube.com/user/i4wifias 


