
Fluke 115 + 13-osainen 
mittajohtosarja
Kompakti Fluke 115 true-RMS-mittari 
soveltuu monenlaisiin sähkö- ja
elektroniikkatestauksiin.
Nyt mukana 13-osainen
mittatarvikesarja.
(norm. 349€)
FLUKE115PROMO

Bosch akkuruuvinväännin
IXO-akkuruuvinväännin on erityisen
kätevä kokonsa ansiosta. Sisään- 
rakennettu suuntakytkin sekä
lataustilan näyttö
helpottavat
työskentelyä.
IXO

Weller Kaasupoltin
Tehokas kaasupoltin vaikka Crème 
brûléen tekoon. Polttimessa liekin
säätö ja piezosähköinen
sytytin.
WT13EU

Juotosasema 48W
Asemassa normaalin lämpötilasäädön 
lisäksi kolmen lämpötilan pikavalinta 
200/300/400°C erillisillä
painikkeilla.
LS-937

Led-virtalähteet
Ohuet Goobayn LED-virtalähteen soveltu-
vat erityisen hyvin ahtaisiin tiloihin. Vir-
tälähteitä on saatavana teholuokissa 6W, 
12W, 20W 30W ja 50W
SET12

Langaton valonsäädin 
Led-nauhalle
Tämä pienikokoinen johdonvälisäädin 
on mainio apu Led-nauhojen
kirkkauden säätöön.
JD-LED-RFWIRELESS

Hinnat alkaen

AC/DC-Pihtivirtamittari 
max 400A
Pihtivirtamittari AC/DC 40/400A 600V 
CAT II True RMS
UT204

Pienikokoinen 
yleismittari
Kätevä ja pienikokoinen
automaattialueinen
yleismittari, 500V 10A
UT33A

Koteloitu termostaatti-
kytkin ulkoisella 
anturilla
Termostaattikytkin TS125 kaikkiin 
sovelluksiin kohteisiin jossa vaa-
ditaan säädettävää lämmitys- tai 
jäähdytystoimintoa. Sisältää 
anturin. (norm. 95€)
TS125

Säädettävä virtalähde 
0-30VDC 3A
Laboratoriovirtalähde 0-30V 3A,
banaaniliittimin 3½ digit 
LCD-näyttö
LN-3003

249€ 4950

59€ 29€

69€ 69€

15€ 12€

75€ 10€
Tarjoukset voimassa 12.6. asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.
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Ladattava Dremel 
monitoimityökalu
Hoida kaikki kevyet tee-se-itse-
työsi helposti ja hallitusti. Käytä 
tätä työkalua kaiverrukseen, 
leikkaukseen, hiontaan, teroittami-
seen, kiillottamiseen ja
puhdistamiseen.
DREMEL7750

Langaton sääasema
Tästä sääasemasta näet välittö-
mästi säätilan ulkona tai lämpöti-
lan ja kosteusprosentin sisällä.
Sääasema on varustettu radio- 
ohjatulla kellolla, joten se käy 
aina oikeaa aikaa.
(ei sis. paristoja)
KN-WS500N

Optinen palovaroitin
Soveltuu parhaiten asunnon 
yleisvaroittimeksi, se reagoi
nopeasti kylmään, kytevän
palon savuun.
93600

Häkävaroitin
ElectroGEAR häkävaroitin havait-
see puu -ja kaasulämmityksessä
syntyvän hajuttoman, näkymät-
tömän ja mauttoman vaarallisen 
hiilimonoksidin.
Testivoittaja
(TM Rakennusmaailman nro 5/2014)
93605

G9-kantainen 230V 
2.2W LED-lamppu
Vaihda nyt sähkösyöpöt halogen-
lamppusi uusiin LED-lamppuihin. 
2.2W Led vastaa n.20W halo-
genlamppua. Valon väri lämmin 
valkoinen tai kylmä valkoinen. 
Valon määrä 200 lumenia.
71440 / 71441

GSM-Antenni
Ympärisäteilevä, 5-7dBi antenni
900/1800/1900/2100/2600 
MHz-taajuuksille, 3 metrin 
johdolla ja SMA-kulma-
liittimellä.
GSM03-3000-SMAM

Suurennuslasivalaisin
Suurrennuslasivalaisin pöytäkiin-
nikkeellä ja tosi ulottuvalla met-
rin toimintasäteellä. 3 diopterin
suurennuslasi 1.75-kertaisella 
suurennoksella.
SLV127VSLIM

Dremel 3000-3 
+ 55-tarvikesarja
Dremel 3000-3/55 Silver Kit 
sarja sisältää suositun Dremel 
3000 -monitoimityökalun, 
3 hyödyllistä lisälaitetta ja 55 
laadukasta alkuperäistä
Dremel-tarviketta.
DREMEL3000-55

Dremel Multi-vise 
monitoimipuristin
Kiinnittyy mihin tahansa tasoon 
tai työpöytään. Kiertyy 360° ja 
kallistuu 50°. Mahdollistaa 
työskentelyn oikeassa 
kulmassa.
DREMELMULTI-VISE

Monitoimityökalu 
PMF 2000 CE
On monipuolinen ja helppo-
käyttöinen yleisosaaja.  
Työkalunvaihto on entistä 
helpompaa uuden 
Starlock-järjestelmän 
ansiosta.
PMF2000CE

42-osainen 
ruuvikärkisarja
Sarjassa mukana myös 9kpl 
100mm (150mm kokonaispituus)
pitkiä ruuvikärkiä.
RKS42

Luuppi 10-kertaisella 
suurennoksella
Luuppi soveltuu mainiosti piirile-
vyjen, postimerkkien, piirustusten, 
elektroniikan komponenenttien 
ym. tarkempaan tarkasteluun
LUUPPI-X10

69€

69€

109€

35€

Tarjoukset voimassa 12.6. asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

95€

11€

350

2990

590

2350

490

1790
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Booster - Puhdistusvaahto 
Tehokas, vaahtoava
Yleispuhdistusaine erilaisten pintojen puhdistuk-
seen. Puhdistaa liedet, kaakelit, kaapit, ovet, lasit, 
peilit, ATK-laitteet, verhoilut jne.
400ml
BOOSTER

Perfect - Vaahtoamaton 
lasinpuhdistusaine
Tehokas, täysin haihtuva, vaahtoamaton lasinpuh-
distus aine, joka ei jätä kalvoa. Käyttökohteet: Lasit, 
peilit, ikkunat, kaakelit. Lakatut, maalatut,
muovi, ym. kovat pinnat. Valopöydät,
kopiokoneet, linssit, lasipöydät,
näyttöpäätteet ym. 400ml
PERFECT

4-44NL - Palamaton paineilma
Painepuhallin pölyn ja irtolian poistoon ATK- ja 
konttorikoneista, rahanlajittelulaitteista sekä
kameroista. Palamaton.
400ml
4-44INFL

Screen wipes - Näytön 
puhdistusliina 100kpl
PRF SCREENwipes on antistaattinen ja desinfioiva
puhdistusliina, joka soveltuu näyttöjen, tablettien 
ja puhelimien puhdistukseen.
Saatavissa kätevässä 100
kappaleen pakkauksessa.
SCREENWIPES

LAPTOP - Näyttöjen puhdistusaine
Antistaattinen litteiden näyttöjen puhdistusaine.
Tarkoitettu erityisesti litteiden TFT-, LCD-, ja
plasmanäyttöjen puhdistukseen.
65ml
LAPTOP

First1 - Sprayöljy
First1 soveltuu satoihin kohteisiin; autoon, polku-
pyöriin, puutarha- ja pienkoneisiin, veneisiin,
moottoripyöriin, mopoihin, laakereihin, saranoihin,
lukkoihin, vaijereihin, pultteihin,
niveliin, katkaisijoihin. First1:n
käyttöalue on -60.... +250°C.
165ml
FIRST1

5-99 - Multispray
Voitelu- ja suoja-aine. Sähkö laitteiden suoja.
Voitelee japoistaa kitinät. Estää hapettumisen ja
ruostumisen sekä estää lukkojen ja tiivisteiden jää-
tymisen.
165ml
5-99

IPA Kontakt - Puhdas isopropanoli
Elektroniikan yleispuhdistusaine. Puhdas isopropa-
noli, joka irrottaa lian, öljyn, rasvan ja hartsin paine-
tuista piirikorteista, magneettipäistä sekä hienome-
kaniikan ja optiikan osista.
165ml
IPA

CAR EVI - PTFE Kestovaha
CAR EVI PTFE Kestovaha muodostaa erittäin syvän
kiillon kaikkien ajoneuvojen maalipinnoille. Sopii
myös metallihohto sekä kromipinnoille. CAR EVI
PTFE Kestovaha on helppokäyttöinen
ja sisältää ainesosia, jotka
puhdistavat ja elvyttävät
maalipintoja. 300ml
CAREVI-PTFEKESTOVAHA

CAR EVI - Syväpuhdistava vahashampoo
Syväpuhdistava pesuaine, joka jättää kiiltävän pinnan.
CAR EVI Vahashampoo muodostaa vettähylkivän,
suojaavan ja kiiltävän pinnan. CAR EVI Vahashampoo
tuoksuu miellyttävältä ja sisältää
Carnauba-vahaa sekä
pinta-aktiivisia aineita.
500ml
CAREVI-VAHASHAMPOO

CAR EVI - Lasinpesuspray
Kotimainen erikoistehostettu ikkunaspray, joka
poistaa kuran, tiesuolan, pien ja hyönteiset. Puhdis-
taa tehokkaasti myös pölyn ja tupakansavun yms.
aiheuttamat autolasien sisäpuoliset
epäpuhtaudet ja jättää raikkaan
tuoksun. Tuote toimii luotettavasti
myös pakkasessa. 400ml
CAREVI

6-68 - Kontakt spray
Rasvaton ”kuiva” puhdistusaine ATK,TV,
konttori ja puhelinkoneita ja mm.liukumattomia
koskettimia ja kytkimiä varten. Ei johda sähköä
6-68 165ml 5,00€
165ml
6-68

Tarjoukset voimassa 12.6. asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

6€

6€

5€ 5€

4€

1690

450

450 550

850

550

550
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Tarjoukset voimassa 12.6. asti tai niin kauan kuin tuotteita riittää.

The Tremor - Optinen 
tremolo efekti
Rakenna oma analoginen 
efektipedaali ja säädä se
omiin tarpeisiisi.
K8110

Digitaalikello 57mm LED näytöllä
Suurilla numeorilla varustettu digitaalikello.
Seinä- tai pöytäasennukseen. 12/24h kello.
K8089

2x30W Stereotehovahvistin
Tämä pieni vahvistin on koottu TDA2616 IC:n ympärille.
Vahvistin kykenee syöttämään 2x15Wrms tehoa 4 ohmin 
kuormaan ja 2x10Wrms
8 ohmin kuormaan.
K4003

RFID-lukija relelähdöllä
RFID-tunnisteen lukia, jossa jopa 25:n RFID kortin muisti 
vahva tietoturva: 64-bitin koodaus. Mukana kaksi RFID 
korttia.
MK179

Kauko-ohjattava murtohälytin
Kauko-ohjattava murtohälytin esimerkiksi asuntoautoon, 
veneesen tai mökille. Voidaan käyttää jopa 4 kaukosäätimen 
kanssa. Sisäänrakennettu hälytyksen kytkentäviive.
K8093

Pulssi-taukoajastin 1s-60h, Relelähdöllä
Laaja ajastusalue, helppo ajastusajan asetus. Käynnistys alkaa 
’pulssilla’ tai ’tauolla’.  Yksittäispulssi tai silmukka.
MK188

55€ 59€

22€ 20€

28€ 1950
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