

Cestujte s SOS electronic!





...Využijte naše vánoční balíčky
a získejte navíc letenku na vysněnou dovolenou...

Boston, Washington, New York,
Paříž, Londýn…



Objednejte si produkt z naší vánoční nabídky a automaticky získáváte
letenku* ve formě přihlašovacího kódu do vybraných světových metropolí.



Letenka* zahrnuje cestu ekonomickou třídou tam a zpět pro jednu osobu
do vybrané destinace.Cena letenky pro další osobu je 179 EUR bez DPH.
(V ceně letenky* nejsou zahrnuty letištní poplatky)



UNEO 3v1

Vrtací šroubovák/kladivo akku Li-Ion 14,4V 0,9J 1,1kg
- vrtání s příklepem do betonu a zdiva
- vrtání a šroubování s pneumatickým příklepovým mechanizmem
Bosch s intenzitou příklepu 0,9 J.
Lithium-iontová akumulátorová technologie 14,4 V.




+letenka*

Obj.č: 79666

5174 Kč
bez DPH

6457 Kč s DPH

RED LAVA

Bezdrátová meteorologická stanice
-změna barvy podsvícení podle předpovědi počasí z červené (jasno) na růžovou
(zamračeno) a bílou (déšť).
- měření venkovní teploty bezdrátovým systémem (433MHz)
- vnitřní teplota a vlhkost
Obj.č: 79674
- maximální a minimální hodnoty
- rádiem řízené hodiny s datumem a budíkem

+letenka*

3354 Kč
bez DPH

3991 Kč s DPH



Platí jen do
31.12.09



*Více informací o této akci, pravidla a podmínky soutěže se dozvíte na našem webu www.soselectronic.cz

www.soselectronic.com
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Objednejte si produkt z naší vánoční nabídky a automaticky získáváte
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(V ceně letenky* nejsou zahrnuty letištní poplatky)



UT 71E




Digitální multimetr 4,3/4 U,I,R,C,T,f,P,D,bz.,auto,USB,TRMS,DATA HOLD,MIN/MAX
Měřící přístroj měřící skutečnou efektivní hodnotu (TrueRMS)
s automatickým přepínáním rozsahů a podsvíceným 5ti místným LCD displejem
(50x73mm) a analogovým bargrafem.
Pro připojení k PC slouží rozhraní USB.

Obj.č: 79679

+letenka*5434

Kč

bez DPH

4205 Kč s DPH

UT 803

Stolní multimetr 3,3/4 U,I,R,C,T,f,D,h,F,E,bz.,auto,232,USB,TRMS,
DATA HOLD, MIN/MAX mód.
Stolní měřící přístroj měřící skutečnou efektivní hodnotu
(True RMS) s automatickým přepínáním rozsahů
a podsvíceným 4 místným LCD displejem (28x128mm).
Pro připojení k PC slouží rozhraní USB a RS232C.

+letenka*

Obj.č: 79676

4134 Kč

bez DPH

4919 Kč s DPH

Platí jen do
31.12.09



*Více informací o této akci, pravidla a podmínky soutěže se dozvíte na našem webu www.soselectronic.cz

www.soselectronic.com

