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 ذاكرة إضافية حافظات محمول واقية سماعات شواحن



  اإلكسسوارات
 

شواحن -  
سماعات -  
محمول واقيةحافظات  -  
إضافيةذاكرة  -  

 

 
 
 
 
 



  X13 عربية شاحن

  X13شاحن نوكٌا  شاحن عربٌة نوكٌا
X13  شاحن نوكٌا متعدد االستخدام وusb 1 

  HTCإتش تً سً/ شاحن بالك بٌري   HTCإتش تً سً/ شاحن عربٌة بالك بٌري 
X13  شاحن بالك بٌري متعدد االستخدام وusb 1 

 

 شاحن عربٌة أي فون
 

 X13شاحن سامسونج 
 X13  شاحن سامسونج متعدد االستخدام وusb 1 

 

 usbشاحن عربٌة مٌكرو ٌو إس بً 
 

 X13شاحن أي فون 
 X13  أي فون متعدد االستخدام وusb 1 

نرجيزرإشواحن   
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حائطي شاحن  

حائطً إنرجٌزر  شاحن نوكٌا    

مٌكرو ٌو إس بً  شاحن حائطً إنرجٌزر  

أي فون شاحن حائطً إنرجٌزر  
 

بالك بٌري شاحن حائطً إنرجٌزر  

تابع -شواحن إنرجيزر   
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 سماعات أذن سلكية

 سماعات اذن

(أسود / أزرق / أبٌض / زهري ) اللون   
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أذن السلكيةسماعات   

 سماعات أذن

VH 110 سماعة بلو توث سوني إريكسون 
49.0 × 18.5 × 22.7 mm   :أبعاد

(up to) 10 : مدة التحدث   

( up to) 350 hours :مدة االنتظار     

OXO BH-99 سماعة بلو توث    
 أسود و زهري و أسود و فضً

جرام 7: الوزن   

 (up to) 3.5 hours : مدة التحدث   

(up to) 60 hours : مدة االنتظار  
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تابع -سماعات أذن السلكية   

 سماعات

BH-110 نوكيا  بلوتوث 
56.0x17.4x8.7mm   :أبعاد

جرام 10: الوزن  

ساعات  6  بحد أقصى : مدة التحدث    

350ساعة بحد أقصى :مدة االنتظار     

BH-106 نوكيا بلو توث 
50.4 mm x 20.1 mm x 8.6 mm : أبعاد  

جرام 13.6: الوزن  

ساعات 5.5 بحد أقصى : مدة التحدث    

0ساعة : 120مدة االنتظار   

 ٌحتوي على سماعة أذن سلكٌة 
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  حافظات محمول

 حافظات

جلدية  POUCH    حافظة

 

iPhone 3G & 3Gs  (قطع 2)واقي شاشة ضد الخدش  

OXO سيلكون  4أي فون  iPhone 4 
 

69 LE 

Next 

30 LE 

59 LE 

Back 



 حافظات

  4حافظات أي فون  3باقة مكونة من  
كرٌستال-1  

سٌلكون-2  

ifilm 3-  

Fashion WXD حافظة 
(زهري  \برتقالً  \أزرق \أخضر  \بنفسجً  \رمادي  \أسود)   

S7حافظة جلد لجهاز هواوي 
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  حافظات محمول
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 حافظات

(Black Matte) 
 M حافظة ٌونٌفرسال سٌتً مقاس    

(Black Matte) 
L حافظة ٌونٌفرسال سٌتً مقاس    

(أزرق  \زهري \أسود ) سٌلكون   9360غطاء بالك بٌري   
 

(أسود) سٌلكون   9900غطاء بالك بٌري   
 

 حافظة دٌكسم Dexim  4ألي فون ( أزرق  \زهري \أسود ) 
IPhone 4 
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  حافظات محمول
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 حافظات

 

IPhone 4 

4واقً شاشة أي فون   -IWILL 
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  حافظات محمول
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 ذاكرة إضافية
 ذاكرة إضافية

2GB PNY ذاكرة إضافٌة و محول 
 

4GB PNY ذاكرة إضافٌة و محول 
 

8GB PNY ذاكرة إضافٌة و محول 
 

16GB PNY ذاكرة إضافٌة و محول 
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 ذاكرة إضافية

 قارئ كارت ذاكرة
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 ذاكرة إضافية


