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MIKROTIK Cloud Router Switch CRS125, 24x Gbit 

LAN, Gbit SFP port, Wi-Fi, dotykové LCD, vč. L5

Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-IN je ideální jako 

podnikové řešení. Velkou předností je SFP port, 

dotykový LCD displej a systém RouterOS Mikrotik s 

licencí L5. Díky 24x Gbit portům je ideální náhradou za 

switch.

Ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro 

firmy. Největší předností je 24 plně gigabitových 

portů a přehledný LCD displej z horní strany zařízení, 

díky kterému máte přístup i k některým nastavením 

Mikrotiku. V případě přivedení optické trasy je switch

vybaven SFP portem.



TESLA LED žárovka TESLA, 7x SMD 2835, E27, teplá 

bílá, 3,5 W

LED svítivka TESLA se spotřebou 3,5 W. TESLA LED 

má vyzařovací úhel 300° a teplou bílou barvu světla. 

Největších úspor elektřiny dosáhnete s touto LED 

svítivkou v místech, kde se často svítí, např. kuchyně, 

pracovny a kanceláře.

Tato LED svítivka TESLA LED-E27-OV-T35-

W vyniká světelným tokem 250 lm při příkonu pouze 

3,5W, tj. dosahuje poměru 72 lumenů na watt.



GWL/Power Kit pro stavbu EV kola - EVBIKE středový 

pohon (500W, 48V)

Sada s motorem 48V a 500W pro pohon 

středové osy a kompletní elektrickou výbavu. 

Sadu stačí doplnit o akumulátor dle vašeho 

výběru a můžete vyrazit na cestu. 

Středový pohon vyniká zejména svou 

lehkostí a jednoduchostí instalace. Díky 

převodům dosahujete vyšší rychlosti na rovině. 

Delší dojezd až o 35% než s motorem ve 

výpletu. Sada splňuje omezení do 25 km/h a 

výkon je pod 1000W, tak aby splňovala normy 

pro provoz na pozemních komunikacích.



NÁHRADNÍ DÍLY pro EVBIKE

Převodové kolo pro středový 

pohon 46 zubů

Brzdové páky pro středový pohon se snímačem 

(L+R)



MIKROTIK RB850Gx2 512 MB RAM, Dual Core 500 

MHz, 5x Gbit LAN, vč. L5

Jedná se o inovovanou modelovou řadu, která 

nahrazuje RouterBoard RB450G. RB850Gx2 je osazen 

výkonným dvoujádrovým procesorem taktovaném na 

500 MHz a pamětí o velikosti 512 MB. Součástí desky 

je i slot pro MicroSD kartu.

Ideální RouterBoard pro menší a střední podniky. Lze je 

využít jako Firewall, pro VPN tunely či omezení 

rychlosti. Výhodou je 5x Gbit ethernet, výkonný 

dvoujádrový procesor a licence L5.



UBIQUITI AirMAX RocketDish AC 5 GHz Duplex MIMO, 

31 dBi 2x RSMA, včetně přísl.

Originální dvoupolarizační 31 dBi anténa určená pro 

novou jednotku Rocket 5AC-Lite.

Využívá horizontální i vertikální polarizaci, čímž 

nahrazuje dvě samostatné antény a ušetří tak Vaše 

náklady spojené s pronájmem umístění antén. Anténa 

je vhodná pro jednoduché vytváření kvalitních 

vysokokapacitních PtP spojů.

Anténa je vybavena vodováhou pro přesnější montáž.



GWL/Power Proudový senzor ACS711EX -31A to +31A 

pro LAN ovladač

Externí proudový senzor LAN-MODULE-CURR je 

volitelným příslušenstvím zařízení LAN Controller 

2.0. 

Pracuje na principu hallova senzoru, což znamená, že 

silové kontakty jsou izolovány od komunikačních 

kontaktů (pro aplikace až do 100V), což umožňuje 

použití senzoru vžude, kde je vyžadováno elekrtické 

oddělění. Citlivost výstupu rozšiřujícího modulu je při 

napíjení z LAN controlleru 45 mV/A.



MIKROTIK RBFTC11 Gigabit media konvertor 

Eth/Optika, SFP

Media konvertor se SFP slotem. Díky slotu může 

pracovat jak s multimode tak i single mode miniGBIC 

moduly. Velkou předností je podpora PoE napájení ve 

standardu 802.3af/at a venkovní provedení.

Konvertor slouží jako přechodka mezi klasickou 

metalickou sítí a optikou. Díky umístění 

dovoděodolného case a podpoře PoE napájení po 

UTP kabelu, navíc ve standardu 802.3af/at, je ideální 

pro venkovní instalace.



MIKROTIK cAP-2n AP/Hotspot 2,4 GHz, 802.11n -

vnitřní

Zcela nový RouterBoard od Mikrotiku, určený pro 

hotely, nákupní centra, letiště, ale i pro kanceláře a 

domácnosti. Díky podpoře CAPsMAN půjde 

jednodušuje nastavovat všechna AP z jednoho místa. 

Podporuje také pokročilý hotspot systém a roaming 

klientů.

Velkou předností je podpora PoE napájení, povedený 

design díky kterému snadno zapadne do okolního 

prostředí, podpora Wi-Fi roamingu a spotřeba pouhé 

2 W. Stejně jako další modely je vybaven systémem 

RouterOS Mikrotik, který nabízí široké možnosti



TP-LINK TL-PB10400 - Power banka s kapacitou 10400 

mAh

Power banka s kapacitou 10400 mAh, kompatibilní se 

zařízeními nabíjenými přes 5V vstup, jako jsou iPhone, 

iPad a chytré telefony s Androidem.

Zároveň je možné dobíjet dvě zařízení zároveň, 

jelikož tato powerbanka disponuje dvěma USB výstupy.



WAVEANT 22 dBi duální MIMO parabolická anténa, 

RSMA (5 GHz)

Osvědčená 22 dBi anténa v oblasti duálních 

parabolických antén. Výborné řešení pro páteřní 

spoje na delší vzdálenosti s použitím nejnovější 

technologie 802.11n. Nově je anténa osazena 2x 

RSMA konektory.

Vzájemná interference (rušení) je omezena až téměř na 

úroveň srovnatelnou s rušením mezi dvěma anténami 

na stejném stožáru. Díky tomu lze provozovat spoje 

až na vzdálenost 5 km. Anténa pracuje v pásmu v 

pásmu 5,4 - 5,9 GHz. Výstupní konekroty jsou 2x 

RSMA.



TESLA LED žárovka TESLA Crystal, 1x COB, E27, teplá 

bílá, 2,5 W

LED svítivka TESLA Crystal se spotřebou 2,5 W. LED 

CRYSTAL technologie využívá u svítivky vyzařovací 

úhel celých 360° díky transparentnímu krystalickému 

nosiči, který umožňuje přes průhledný chladič vyzařovat 

světlo do všech stran.

LED svítivku můžete využít především v otevřených 

lustrech, stolních lampičkách, stojacích lampách atd. 

LED svítivky TESLA vydávají pouze příjemné světlo 

bez vysokofrekvenčního blikání, bez ultrafialové a 

infračervené složky světla.



i4wifi PROMO: Kupón na slevu v hodnotě 200 Kč -

limitovaná nabídka

Slevový kupón v hodnotě 200 Kč na další nákup v 

limitované edici. Kupón vám bude při nákupu nad 500 

Kč nabídnut přímo v košíku objednávky.

Nejlepší zhodnocení vašich peněz na trhu nabízí 

i4wifi. Promeňte si u nás vaší stokorunu za 200 Kč 

kupón na další nákup bez omezení.

Neváhejte, nabídka je omezená množstvím kupónů.



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


