SWIZZ® Car Charger
Wysokiej jakości ładowarka samochodowa z dwoma portami USB: 1Amp
oraz 2.1Amp. Może ładować iPhone, iPad (białe gniazdo), jak i inne
urządzenia (czarne gniazdo). Posiada wejście DC12V ~48V oraz wyjście
~2.1A DC5V. Podczas ładowania zapala się pierścień z LED, co dodatkowo
zwraca uwagę odbiorcy na logo naniesione na ładowarce. Ładowarka
posiada certyfikat CE, FCC oraz RoHS. Wysokiej jakości tworzywo ABS oraz
stabilna elektronika.
Znakowanie:
• nadruk
• naklejka 3D

Dostępne kolory

Świecący ring

SWIZZ® Car Charger
High quality car charger with two USB ports: 1Amp and 2.1Amp. It can
charge iPhone and iPad (white socket), as well as other devices (black
socket). It contains DC12V ~48V input and 2.1A DC5V output. During
charging, LED Circle lights up, which further draws recipients attention to
the log placed on the charger. Charger contains CE, FCC and RoHS
certificates. High quality ABS material and stable electronics.

®

Marking:
• overprint
• 3D sticker

Available colours

Flashing ring

Car Charger
SWIZZ® Power Bank
Nowatorska, wysokiej jakości przenośna ładowarka posiadająca dużą
powierzchnię do naniesienia logo. Smukły kształt oraz świecący ring czynią
Swizz Power Bank niezwykle eleganckim. Dostępne są dwie pojemności
akumulatora: 2200 mA oraz 2600 mA. Wskaźnik LED pokazuje poziom
baterii. Standardowa wtyczka Mikro USB.
Znakowanie:
• nadruk
• naklejka 3D

Dostępne kolory

Świecący ring

SWIZZ® Power Bank
Innovatory, high quality portable charger that has big surface for logo
application. Thin shape and light up ring makes SWizz Power Bank
extremely elegant. Available are two accumulator capacities: 2200 mA and
2600 mA. LED indicator shows battery levels. Standard micro USB plug.
Marking:
• overprint
• 3D sticker

®

Available colours

Flashing ring

Power Bank
®

SWIZZ Adapter
Uniwersalny adapter do podróży wokół świata. Jednoczęściowa jednostka z
kilkoma międzynarodowymi adapterami i podwójnym portem USB.
Łatwy w użyciu, adapter pasuje do gniazdek ściennych w najczęstszych
kierunkach podróży takich jak Europa, Ameryki czy kraje Bliskiego
Wschodu.
Znakowanie:
• nadruk

SWIZZ® Adapter
Universal adapter for trips around the world. One-piece unit with several
international adapters and double USB port.
Easy to use, this adapter matches wall sockets in the popular trip
destinations such as Europe, both Americas or Middle East countries. Light
up border draws attention to Your logo.
Branding:
• overprint

®

Adapter

SWIZZ® Octopus
Genialny dodatek do każdej podróży, służbowej czy wakacyjnej - zapomnij o
problemach z kablami i podłączeniem wielu urządzeń, to już archaiczna
przeszłość - Swizz Octopus posiada trzy adaptery micro USB oraz główną
wtyczkę USB z możliwościę ładowania i przesyłania danych. Podczas
użytkowania obręcz jest podświetlona zwracając uwagę na Twoje logo.
Swizz Octopus już tu jest i zostaje na dobre!
Znakowanie:
• nadruk
• naklejka 3D
• logo gumowe

Dostępne kolory

Świecący ring

SWIZZ® Octopus
Great addition to any trip, business or vacation - forget about the problems
with cables and connecting multiple devices, it's in the past - Swizz Octopus
has three mini USB adapters and a main USB connector with charging and
data transmission capabilities. During use the circle lights up, bringing
attention to Your logo. Swizz octopus is here to stay!

®

Octopus

Marking:
• overprint
• 3D sticker
• rubber logo

Available colours

Flashing ring

®

SWIZZ HUB
Nowatorski mini HUB USB, doskonały do podróży, małych i dużych!
Gdziekolwiek jesteś, Swizz HUB daje ci wolność urządzeniową, czytnik kart i
podwójne USB połączą twój sprzęt w harmoni Swizz a podświetlane
obramowanie zwróci uwagę na Twoje logo!
Dwa porty USB do ładowania i transferu danych + Czytnik kart SD i TF
Znakowanie:
• nadruk
• naklejka 3D

Dostępne kolory

Świecący ring

SWIZZ® HUB
Innovatory mini USB HUB, perfect for trips, small and big! Wherever you
are, Swizz HUB gives you the device freedom - card reader and double USB
port will let you combine your devices in Swizz harmony and the light up
border will bring attention to Your logo!
Two USB ports for charging and data trasnfer + SD and TF card reader
Marking:
• overprint
• 3D sticker
®

Available colours

Flashing ring

HUB
®

SWIZZ Light
Innowacyjna Swizz mini lampka USB, świetnie sprawdza się w
podświetleniu podręcznym. Po podłączeniu obręcz na około Twojego logo
podświetli się, zwracając na nie uwagę. Zasilane przez złącze USB.
Napięcie wejściowe : DC 5.0
Moc: 1,5 W
Znakowanie:
• nadruk
• naklejka 3D
• logo gumowe

Dostępne kolory

Świecący ring

SWIZZ® Light
Innovative Swizz mini USB lamp, excellently works as a pocket lighting.
After connecting it, the circle around the logo will light up, bringing attention
to it. Powered by a USB port.
Input voltage: DC5.0
Power: 1,5W
LED light color: White

®

Light

Marking:
• overprint
• 3D sticker
• rubber logo

Available colours

Flashing ring

SWIZZ® Case & Stand
Antywstrząsowe, nowatorskie etui i stojak w jednym na tablet 9-10 cali.
Wysokiej jakości etui, chroniące sprzęt przed zarysowaniem i zniszczeniem
w wyniku upadku. Zostało zaprojektowane w USA, wyprodukowane ze
szwajcarską precyzją. Etui po otwarciu zmienia się w stojak do tabletu.
Użyty materiał: pianka EVA + neopren + nylon. Wymiary etui: 10"
21.5x28.5 cm dostępne w kolorach: czarno-czerwony, czarno-niebieski,
czarno-zielony, czarno-pomarańczowy. Inne kolory dostępne na
zamówienie.
Znakowanie:
• nadruk sitem / nadruk cyfrowy
• metka z logo
• końcówki do zamka z logo

Dostępne kolory

SWIZZ® Case & Stand
Anti-shock, innovatory case and stand in one for 9-10 inch tablet. High
quality case protecting device from scratching and fall damage. Designed in
USA, produced with swiss precision. After pening, the case turns into a rack
for tablet. Used materials: EVA foam + neoprene + nylon. Case dimensions:
10'' 21.5x28.5 cm, available colours: black and red, black and blue, black
and green, black and orange. other colours available on demand.

®

Case & Stand

Marking:
• screen printing / digital printing
• label with logo
• zipper with logo

Available colours

®

SWIZZ Mouse
Elegancka, zgrabna mysz optyczna z wyciętym i podświetlanym logo to
doskonały gadżet dla każdego. Konfigurowalne DPI oraz odpinany kabel o
długości 80 cm zapewnią doskonały komfort podczas pracy. Logo może być
podświetlone w kolorze czerwonym, białym lub niebieskim. Kolor myszki
dobierany jest według życzenia Klienta.
Znakowanie:
• wycięte, podświetlone logo
• nadruk

SWIZZ® Mouse
Elegant, slim optical mouse with cut out and highlighted logo is the perfect
gadget for everyone. 1000 DPI and a cable with a length of 80 cm ensure
excellent comfort during operation. The logo may be highlighted in red,
white or blue. Mouse colour: customized color specifications are accepted.
Branding:
• cut out and highlighted logo
• imprint

®

Mouse

Swizz Collection to nowa na polskim rynku, wyjątkowa seria wysokiej jakości akcesoriów przeznaczonych m.in. do smartfonów i tabletów.
Doskonała jakość, użyteczność oraz wzornictwo, to najważniejsze cechy tej kolekcji. Artykuły te zostały zaprojektowane i wykonane z najwyższą
starannością, aby sprostać w najdrobniejszych szczegółach oczekiwaniom wymagających Klientów. Cała kolekcja Swizz została wykonana ze
szwajcarską jakością i solidnością w oparciu o wzornictwo oraz komponenty z USA.
W tej kolekcji każdy znajdzie odpowiedni upominek reklamowy dla siebie, począwszy od prostych po bardziej ekskluzywne. Możesz bez problemu
zaufać naszym produktom, bo one Cię nie zawiodą i pomogą w każdej podróży.
Wszystkie produkty SWIZZ Collection posiadają niezbędne atesty i certyfikaty, w tym certyfikat CE oraz ROHS.
WYJĄTKOWE WZORNICTWO • NAJLEPSZEJ JAKOŚCI TWORZYWO ABS • NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ELEKTRONIKA

Swizz Collection is a brand new, high quality series of accessories made for smartphones and
tablets among others. Superb quality, usability and design are the most important features of
this collection. These products were designed and crafted with utmost care, to meet the high
expectations of demanding clients. The whole Swizz collection was made with swiss quality
and reliability, based on designs and components from USA
In this collection everyone will find a fitting promotion gift for himself, starting with simple all
the way to exclusive. You can easily trust our products, because they will not fail You and will
help on every journey.
All SWIZZ Collection products have necessary certificates, including CE and ROHS
certificates.
UNIQUE DESIGN • BEST QUALITY ABS COVERS • HIGH QUALITY ELECTRONIC PARTS

wyłączny dystrybutor
na Polskę:
info@swizz.pl
tel. 501 094 940
www.swizz.pl

