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1.Telefoon 
Accessoires
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swiss PeAk PowerbAnk 
8.800 mAh

Regen- en stofbestendige 8.800 mAh lithium 
backup batterij. Met ingebouwde capacitet 
indicator en zaklamp. Inclusief Swiss Peak etui. 
Output 5V/2.1A, input 5V/1A.

       P324.831 
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2. Drinkbekers
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swiss PeAk vAcuum fles
500ml dubbelwandige en vacuüm geïsoleerde 
fles met druksluiting en mok. Geregistreerd 
ontwerp®

       P433.952



6

bobby AnTi-DiefsTAl 
rugTAs

Elke dag vinden er 400.000 zakkenrol 
incidenten wereldwijd plaats. Geen zorgen 
meer, dit kan u niet overkomen met de Bobby 
anti-diefstalrugtas! De tas is gemaakt van 
hoogwaardig polyester en heeft reflecterende 
details voor uw veiligheid in het donker. 

Aan de buitenkant heeft het veel verborgen 
vakken voor het eenvoudige woon-werkverkeer. 
Aan de binnenzijde vindt u gevoerde vakken voor 
een 15.6 “laptop, tablet tot 10” en al uw andere 
spullen. Geregistreerd ontwerp®

       P705.542 
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swiss PeAk ecliPse solAr 
rugTAs

15,6” laptop rugtas met 3e generatie 
zonnepaneel van het # 1 zonne-merk SunPower. 
Het zonnepaneel heeft een capaciteit van 7W 
en kan een iPhone opladen in 3-4 uur. Perfect 
voor het opladen van je telefoon, camera of 
powerbank onderweg. Het solarpaneel heeft 2 
USB uitgangen voor bijvoorbeeld het laden van 
2 telefoons. 

Er is ook 1 extra side USB-poort geschikt voor 
het aansluiten van een powerbank. De zonne-
energie maakt geen gebruik van een batterij, het 
zonlicht wordt direct omgezet in energie richting 
aangesloten device en wordt niet opgeslagen. 
Geregistreerd ontwerp®

       P762.121
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swiss PeAk 17” ouTDoor 
lAPToP rugTAs

Comfortabele en stijlvolle flapover 17” laptop 
rugtas. Deze lichtgewicht maar duurzame 
rugzak is voorzien van super-slanke, verticale 
styling en flapover sluiting. De rugtas wordt 
geleverd met een gewatteerde laptop sleeve, 
een gewatteerde tablet of eReader sleeve, 
en voorvakken voor al uw accessoires. De 
verticale ritssluiting biedt toegang tot extra 
opbergruimte. Inclusief gewatteerde verstelbare 
schouderbanden en een gewatteerd rug paneel 
voor extra draagcomfort. PVC vrij.

       P762.101 
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swiss PeAk Pvc vrije 
wATerbesTenDige rugTAs

210D polyester en 210D ribstop 
waterbestendige rugtas met een groot 
vak met clip sluiting, een voorvak met rits 
en stevige gevoerde schouderband. Al uw 
spullen droog onder alle omstandigheden. 
PVC vrij. Geregistreerd®

       P775.052  
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swiss PeAk rfiD AnTi-skimming 
PorTemonnee

Een tijdloze premium PU lederen portemonnee 
die klaar is voor de 21ste eeuw. Slank ontwerp 
met veel ruimte voor al uw kaarten (6 slots, 
maximaal 12 kaarten). Houdt uw persoonlijke 
bezittingen veilig met bescherming tegen 
skimming. *Dit anti skimming product reduceert 
de maximale afstand voor skimming van 1 
meter tot 3cm en beschermt hiermee al uw 
persoonlijke data. Binnen 3 cm kunnen pasjes 
gelezen worden en contactloze betalingen 
worden gedaan

       P820.411   
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Premium PU lederen kaarthouder met 3 
afgeschermde anti-skimming card slots met 
ruimte voor 8 kaarten. Aparte midden pocket 
voor contant geld en munten. *Dit anti skimming 
product reduceert de maximale afstand voor 
skimming van 1 meter tot 3cm en beschermt 
hiermee al uw persoonlijke data. Binnen 3 cm 
kunnen pasjes gelezen worden en contactloze 
betalingen worden gedaan.

       P820.421   

swiss PeAk rfiD AnTi-skimming 
kAArThouDer
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4.ZAklAmPen & 
gereeDschAP
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Aluminium 2-in-1 zaklamp met 3W LED en 
ultra heldere COB werklamp. De lamp heeft 
een magneet op de bodem om het te hechten 
aan een metaal oppervlak. Wordt geleverd met 
draagriem. Inclusief batterijen.

       P513.551  

swiss PeAk cob ZAklAmP meT 
werklAmP
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13 functies roestvrijstalen multitool met 
Swiss Peak logo, verpakt in zwart Swiss 
Peak etui. Geregistreerd®

       P221.941  

swiss PeAk mulTiTool
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5. AcTiviTy 
TrAckkers 
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Deze activity tracker biedt het nieuwste van het 
nieuwste om u te helpen bij het verbeteren van uw 
levensstijl. De armband heeft een comfortabel 
TPU armband, zodat u de armband dag en nacht 
kunt dragen. De Bluetooth 4.1 module meet uw 
slaap, aantal stappen, verbrandde calorieën 
en hartslag zeer nauwkeurig. Foto’s maken en 
alarmfunctie zijn handige extra’s. De armband 
is spatwater- en zweet bestendig en heeft 
een batterijduur van zo’n 5 dagen na één keer 
opladen. De armband maakt gebruik van de 
Swiss Peak APP, te vinden in de Apple Appstore 
en Google Play store. De APP is compatible met 
iOS 7.1 en hoger en Android 4.3 en hoger.

       P330.581

swiss PeAk AcTiviTy TrAcker meT 
DynAmische hArTslAgmeTer
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6.geluiD
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Draadloze bluetooth 4.0 oortelefoon ideaal 
voor allerhande activiteiten en sport. Inclusief 
duurzame ABS oordoppen en zweetproef TPE 
kabel voor alle condities. Na 1 uur opladen 
geniet u van 4 uur luisterplezier. Inclusief 
kwalitatief hoogwaardige Swiss Peak etui, en 
2 extra oordoppen in verschillende maten, 
verpakt in luxe geschenkdoos.

       P326.392 

swiss PeAk DrAADloZe 
oorTelefoon
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Bluetooth stereo hoofdtelefoon met kwalitatief 
hoogwaardige 3W speaker en 105DB sensitiviteit 
voor de perfecte geluidservaring. De 350 mAh is 
in 1.5 uur op te laden en verzorgt 8 uur luister 
plezier. Werkt op 10 meter afstand, maar ook 
met audio kabel bruikbaar! De hoofdtelefoon is 
opvouwbaaren op te bergen in de Swiss Peak 
reisetui. De aluminium kast en PU zachte 
oorkussens verzekeren uren draagcomfort

       P326.151  

swiss PeAk DrAADloZe 
hoofDTelefoon


