Θα
βρεις
το
μάστορα
σου
(μέσα)

Τα πάντα για τους αρχάριους και
προχωρημένους χομπίστες των
ηλεκτρολογικών.

Ξένοιασε για χρόνια
με λάμπες Yoda LED μόνο

από

149€

Aπόκτησε super δυνάμεις
με κρουστικό Δράπανο Fazn

μόνο

2990€

Βρες καλώδια μέσα από
τεράστια ποικιλία μόνο

από

190€

Γιατί Πλαίσιο;
Διαθέτουμε μία τεράστια ποικιλία ηλεκτρικών
ειδών, από μια έξυπνη λάμπα έως έναν αντάπτορα, κι από μια μπαλαντέζα έως μια μπαταρία.
Μέσω live chat και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
μπορείς να βρεις έναν άριστα εκπαιδευμένο συνεργάτη
που θα σε καθοδηγήσει και θα σου λύσει όλες τις απορίες.
Το Πλαίσιο πρωταγωνιστεί στον τομέα της τεχνολογίας
και σου φέρνει καινοτομίες και εξοπλισμό,
για να μετατρέψεις τα ηλεκτρικά σε… ηλεκτρονικά.

Το Πλαίσιο εισάγει τα δικά του ηλεκτρικά είδη
χωρίς διαμεσολαβητές, πετυχαίνοντας έτσι
τις καλύτερες τιμές για εσένα.
Το plaisio.gr είναι πάντα δίπλα σου
24ώρες/7ημέρες για να σε προμηθεύσει με ό,τι χρειάζεσαι.
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Για την εκτύπωση του καταλόγου χρησιμοποιούμε χαρτί, το οποίο είναι 100% φιλικό
προς το περιβάλλον, γιατί προέρχεται από ανακύκλωση χάρτινων απορριμμάτων.
Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούμε ενέργεια και πόρους και κατά συνέπεια
συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης ISO 14001. Το Πλαίσιο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του
παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η αντιγραφή
και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια. Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν
και ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό
τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το Πλαίσιο δεν ευθύνεται για
τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Οι φωτογραφίες των προϊόντων
έχουν διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του καταλόγου. Οι τιμές του παρόντος
εντύπου ισχύουν από 3/8 έως 31/12 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τι σημαίνει
“ηλεκτρολογική
αναβάθμιση”;
Για πολύ καιρό ενώ η τεχνολογία
των υπολογιστών και του internet
εξελισσόταν ραγδαία
τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού
έμεναν στάσιμα.

Όχι πια
Σήμερα ακόμα κι ένα διαμέρισμα
παλαιάς κατασκευής μπορεί
να γίνει “έξυπνο” σαν εσένα.
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Εξοικονόμησε χρήματα
Απέφυγε τις περιττές σπατάλες
χρησιμοποιώντας λάμπες LED
με διάρκεια ζωής πολλών ετών
και μείωση της κατανάλωσης έως και 80%.

Κέρδισε χρόνο
Ο χρόνος σου είναι πολύτιμος και οι ρυθμοί
της καθημερινότητας απαιτούν έξυπνες
κινήσεις. Ανακάλυψε τους smart λαμπτήρες
που ρυθμίζονται μέσω εντολών από
το κινητό σου και τους ρυθμιζόμενους
χρονοδιακόπτες και ξέγνοιασε!

Μείνε μακριά
από ατυχήματα

Ακόμα και όταν είσαι αφηρημένος
και ξεχνάς αναμμένες τις συσκευές
στο σπίτι, οι χρονοδιακόπτες κλείνουν
αυτόματα τις συσκευές και σου δίνουν
τη λύση και προλαμβάνουν τις άτυχες
στιγμές.

Αναβάθμισε
την ποιότητα ζωής σου
Κάνε πιο εύκολη την καθημερινότητα
με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Βρες ups
για να κρατάς ασφαλή τα αρχεία στο pc
σου, αλλά και εργαλεία
για τα μαστορέματα στο σπίτι.

Προστάτευσε
το περιβάλλον
Κάθε φορά που αντικαθιστάς μια λάμπα
πυρακτώσεως με μια LED, δίνεις ανάσα
στο πλανήτη. Think ecofriendly!

Φωτισμός

Τι φως ταιριάζει στο χώρο σου;
Θερμό λευκό φως 3000K
Ιδανικό για το υπνοδωμάτιο,
αφού ζεσταίνει το χώρο
και δημιουργεί ένα κλίμα
χαλάρωσης.

Φυσικό φως 4000Κ
Ενδιάμεσο φως που μιμείται
το φως της ημέρας. Ιδανικό
για το καθιστικό σου καθώς
δεν αλλοιώνει τα χρώματα.

Ψυχρό φως 6500Κ
Έντονο φως για να σε
κρατάει σε εγρήγορση.
Ιδανικό για χώρους όπως
η κουζίνα ή το home office.

Όταν η τεχνολογία γνώρισε τη λάμπα γεννήθηκαν οι λαμπτήρες LED!
_Μειώνουν την κατανάλωση έως και 80%.
_Έχουν διάρκεια ζωής από 25.000 ώρες... έως και 50.000 ώρες.
_Προσφέρουν άνετο και ξεκούραστο φωτισμό, με πολύ καλή ποιότητα χρώματος.

Smart λαμπτήρας:
O έξυπνος χαμαιλέων
που παίρνει εντολές
από το κινητό.
Διάλεξε ή φτιάξε ατμόσφαιρα
με τις ‘έξυπνες’ λάμπες που αλλάζουν
το χρώμα του φωτισμού χωρίς
να χρειάζεσαι άλλον εξοπλισμό,
μέσω του smartphone σου, ακόμα
και με μόνο μία φωνητική εντολή
μέσω Google Assistant ή Alexa.

Smart Wi-Fi LED
Light Bulb KL50

Smart Wi-Fi LED
Light Bulb KL130

Mi LED Smart Bulb
(White & Color)

Κωδ.: 3377873
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3243095
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 3102319
Εγγύηση: 2 έτη Αντιπροσωπείας

1490€

4490€

3990€
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Χρόνια πολλά Υοda LED!
Σήμερα κλείνεις τα 21 χρόνια.
Οι λάμπες Yoda φτάνουν έως και 21 χρόνια ζωής με 3 ώρες λειτουργίας/ημέρα.
Χαρίζουν απίστευτη οικονομία καταναλώνοντας έως και μείον 80% σε σχέση
με τις συμβατικές λάμπες. Είναι φτιαγμένες από chipset της Samsung για υψηλή
ποιότητα και ανεπηρέαστα επίπεδα φωτεινότητας. Γιατί είναι τόσο οικονομικές;
Το Πλαίσιο είναι αποκλειστικός προορισμός για να τις βρεις και γι’ αυτό τις διαθέτει
σε τόσο χαμηλή τιμή.

Υoda LED Λάμπες
από

1

49€

Ρίξε φως σε περισσότερες προσφορές στο

plaisio.gr

Φωτισμός

Δώσε εντολές στις λάμπες
Philips Hue
Η Philips έκανε πάλι το θαύμα της! Οι λάμπες Hue είναι ένα σύστημα smart
φωτισμού που σου δίνει το απόλυτο control με ένα app! Μέσω ενός κεντρικού hub
μπορείς να χειρίζεσαι το φωτισμό όλου του σπιτιού και να ενώσεις σε αυτό όλες
τις smart Philips λάμπες σου.

Ηue, φτιάξε μου την ατμόσφαιρα.
Θέλεις θερμό φως για να γλυκάνεις
ένα γκρι χειμωνιάτικο πρωινό; Ή ψυχρό
φως για αισθητική που θυμιζει χώρο
εργασίας; H Philps Hue αλλάζε
την ατμόσφαιρα στο άψε-σβήσε.

Ηue, άκου τη φωνή μου.
Ναι, η Philips Hue σε ακούει.
Δώσε την εντολή σου φωνητικά
και θα υπακούσει αμέσως.

Ηue, βοήθησέ με να διαβάσω.
Ο φωτισμός για διάβασμα έχει
τα μυστικά του και η Philips Hue
τα ξέρει. Θα ρυθμίσει το φως ώστε
να έχει το σωστό χρώμα, για να σε
διευκολύνει στην ανάγνωση
και να σε ξεκουράζει.
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Hue συντονίσου με τα χρώματα της οθόνης και φώτισε το δωμάτιο.
Παίζεις game σε αγώνα στη ζούγκλα; Μετάτρεψε το δωμάτιό σου σε τροπικό δάσος. Βλέπεις
ντοκιμαντέρ για το βυθό της θάλασσας; Βύθισε το δωμάτιο στα χρώματα του ωκεανού. Σύνδεσε
το hub με την TV, τη μουσική ή το gaming και κάνε το δωμάτιο ένα συναρπαστικό σύμπαν.

Ηue, βάλε με για ύπνο.

Ηue, ξεγέλασε τους διαρρήκτες.

Η Philips Hue θα κλείσει μόνη της
το φως το βράδυ και θα το ανοίξει
το πρωί. Εσύ απλά διάβασε το βιβλίο
σου και αποκοιμήσου χωρίς έννοιες.

Εσύ λείπεις διακοπές και οι λάμπες
ανάβουν σε κάθε δωμάτιο διαφορετικές
ώρες, δίνοντας την εντύπωση ότι είσαι
εκεί. Ποιος περίμενε τόση προστασία
από μια λάμπα;

Ανακάλυψε όλη την γκάμα Philips Hue στο

plaisio.gr

Φακοί – Χρονοδιακόπτες

Νίκησε το σκοτάδι με φως ασφαλείας
Σηκώθηκες βράδυ από το κρεβάτι; O LED φακός ασφαλείας
θα ανάψει αυτόματα για να φωτίσει το διάδρομο.

Θες να τον πάρεις μαζί σου;
Εύκολο! Aπλά, σήκωσέ
τον από τη βάση του.

Αυτό το νυχτερινό φως
ασφαλείας ανάβει όταν:

LED Emergency Sensor Light
Κωδ.: 2825104
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

_ανιχνεύει κίνηση
_πέφτει το ρεύμα

1290€

Αυτό το έξυπνο φως νυχτός
αφήνει ελεύθερη την πρίζα,
ενώ μπορείς να διαλέξεις από
λευκό μέχρι κόκκινο φωτισμό.

Ο πρακτικός LED φακός
εργασίας για δυνατό φως,
με ρυθμιζόμενη μαγνητική βάση
και γάτζο, “κάθεται” εύκολα
σε οποιοδήποτε σημείο
και κάνει τη νύχτα μέρα.

Night Light ColorTouch

Φακός Εργασίας 21 εκ.

Κωδ.: 2825228
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2926628
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

590€

390€
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Έλεγξε τις συσκευές σου
με τους χρονοδιακόπτες
Ο καφές σε περιμένει ζεστός κάθε πρωί, το πότισμα
γίνεται χωρίς εσένα, ενώ το air-condition φτιάχνει
ατμόσφαιρα λίγο πριν μπεις στο σπίτι. Mη χάνεις
χρονοδιακόπτες που μιλούν με το smartphone σου.

24ωρος

Eβδομαδιαίος
Ο 24ωρος χρονοδιακόπτης
μπορεί να ανάβει αυτόματα
το φως της εισόδου κάθε
φορά που βραδιάζει.

Ο εβδομαδιαίος
χρονοδιακόπτης μπορεί
να ενεργοποιεί την καφετιέρα
στις 6.30 τις καθημερινές και
στις 9.00 τα Σαββατοκύριακα.
Έξυπνο, ε;

Mini 24 hours
Mechanical Timer

Programmable
Digital Timer

Κωδ.: 2824892
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Κωδ.: 2824884
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

490€

690€

Δώσε εντολή από το smartphone σου για να βάλεις σε λειτουργία
τη συσκευή που θέλεις, ακόμα κι αν είσαι εκτός σπιτιού.

Smart plug

1490€

1790€

3290€

Wifi Smart Plug
HS100

Wifi Smart Plug
Tapo P100

Home Smart Plug
DSP-W118

Κωδ.: 2608200
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

Κωδ.: 3377857
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

Κωδ.: 3378438
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

Μη χάνεις χρόνο. Μπες τώρα στο

plaisio.gr

Εργαλεία

Για να μη σου στρίψει καμία βίδα,
εξοπλίσου με τα βασικά Εργαλεία Χειρός
Καμία βίδα δεν μπορεί να σου αντισταθεί.
Το βασικό σετ εργαλείων χειρός σε βγάζει ασπροπρόσωπο.

01

03
04

01

02

05

02
Όποιο εργαλείο κι
αν χρειάζεσαι κρύβεται
μέσα σε μια κομψή
θήκη. Απαραίτητη
σε κάθε σπίτι.
01. Σετ Εργαλείων
SDS1019 Γενικής Χρήσης
Κωδ.: 3029409
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

1490€

Fazn Σετ Εργαλείων
SDS2019 για Laptops 14,90€ (3030016)

03

Fazn Σετ πένσες
4 τεμαχίων 12,90€ (3030024)

04

Fazn Σετ κλειδιά Allen
9 τεμαχίων 6,90€ (3030032)

05

Fazn Σετ κατσαβίδια Philips,
ίσια 6 τεμαχίων 9,90€ (3030040)
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Aνέβα πίστα και αναβάθμισε
τις ικανότητές σου με Ηλεκτρικά Εργαλεία

Έχεις εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου; To ίδιο κι εμείς. Το δράπανο, το δραπανοκατσάβιδο
και ο φυσητήρας-αναρροφητήρας θα σε βοηθήσουν να γκρεμίσεις, να τρυπήσεις
ή να μαστορέψεις με ακρίβεια και επιτυχία.

Μπορείς
να ρυθμίσεις
την ταχύτητα
του εργαλείου

Με διπλή λαβή
για μεγαλύτερη
σταθερότητα

Κρουστικό Δράπανο
650W ID650

2990€

Κωδ.: 3052052
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Δραπανοκατσάβιδο
Μπαταρίας 12V FCD1

2990€

Κωδ.: 3052060
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Μη φύγεις χωρίς το σετ με τρυπάνια
και μύτες για το κρουστικό δράπανο
ή το δραπανοκατσάβιδο.

Σετ Tρυπάνια
& Mύτες 70 Tεμαχίων

1990€

Κωδ.: 3057895
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Χίλια δύο εργαλεία σε περιμένουν στο

Φυσητήρας - Αναροφητήρας
600W BL 600
Κωδ.: 3052044
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

plaisio.gr

2290€

Καθαρισμός Η/Υ

Πλαίσιο, δείξε μου πως να καθαρίσω
τον υπολογιστή μου με 9 απλά βήματα

01
02

Καταπιάνεσαι με μαστορέματα;
Στο Πλαίσιο θα βρεις όλα
τα εξειδικευμένα εργαλεία
και σύνεργα, για να καθαρίσεις
τον υπολογιστή σου.

03

01

04

05

Fazn Set Εργαλείων SDS1019
Γενικής Χρήσης & Υπολογιστή 14,90€ (3029409)

02

Fazn Σετ Φυσερό 600W FEB600 22,90€ (3052044)

03

@Work Σετ Καθαρισμού Οθονών 1,99€ (1980424)

04

SentioArt Σετ Πινέλα 5τεμ. Χοίρου 3,99€ (2182521)

05

Q-Connect Σπρέι Καθαρισμού (Αέρας) 4,99€ (777226)
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Βήμα 1. Απενεργοποίησε το PC και κλείσε
το διακόπτη του τροφοδοτικού.

Βήμα 2. Αποσύνδεσε όλα τα καλώδια που
καταλήγουν στο πίσω μέρος της μονάδας.

Βήμα 3. Τοποθέτησε στο πλάι τον πύργο
και αφαίρεσε προσεκτικά τις βίδες που
βρίσκονται στο άνω πλαϊνό του πίσω
τμήματος.

Βήμα 4. Αφαίρεσε προσεκτικά το κάλυμμα,
με συρταρωτές κινήσεις προς τα πίσω.

Βήμα 5. Κράτα το φυσερό ή το σπρέι σε
απόσταση 20-30cm, για να απομακρύνεις
τη σκόνη, επιμένοντας στα σημεία
με ανεμιστήρες. Εάν υπάρχουν φίλτρα,
τα αφαιρείς και αυτά.

Βήμα 6. Χρησιμοποίησε το πινέλο,
για να καθαρίσεις τη σκόνη
από τους ανεμιστήρες και τις εσοχές.

Βήμα 7. Aν το PC σου έχει φίλτρα, μπορείς
να τα αφαιρέσεις και να τα καθαρίσεις
από τη σκόνη με το φυσερό.

Βήμα 8. Με το ειδικό υγρό και το πανάκι
από το σετ καθαρισμού, καθάρισε το τζάμι
του desktop από την εσωτερική πλευρά
του πλαϊνού.

Βήμα 9. Τοποθέτησε ξανά τις βίδες,
για να κουμπώσεις το πλαϊνό μέρος.

Το desktop σου είναι έτοιμο. Σύνδεσε όλα τα καλώδια όπως ήταν και άνοιξε το διακόπτη του PC.

Για περισσότερα μαστορέματα μπες στο

plaisio.gr

Πολύπριζα

Επιτέλους μαζί κι οι τρεις...
αλλά η πρίζα είναι μία.
Eυτυχώς υπάρχουν τα πολύπριζα.
Καθώς οι συσκευές μας ολοένα και πληθαίνουν, τα πολύπριζα αναλαμβάνουν
να “σηκώσουν” πολλά καλώδια. Τα πολύπριζα ασφαλείας μπορούν
να διασφαλίσουν στο 100% την προστασία των παιδιών από το να έρθουν
σε επαφή με το ρεύμα, ενώ αποτρέπουν βραχυκυκλώματα ή υπερφορτώσεις.

3πριζο Ασφάλειας
2+1 Black/ White
Κωδ.: 2761130, 2761149
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

790€

Πολυπριζο Ασφάλειας
3 Θέσεων

1090€

Κωδ.: 2761165
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

3-θέσεων

Πολύπριζο Ασφαλείας
3 Θέσεων
Κωδ.: 2930498
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

990€
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5-θέσεων

Με λαμπάκι για να
καταλαβαίνεις πότε είναι
σε λειτουργία

Με 5 θέσεις για να
συνδέσεις τις συσκευές
σου με προστασία για
τα παιδιά

Πολύπριζο Ασφαλείας
5 Θέσεων με 2 Θύρες U
Κωδ.: 2930528
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

1490€
Με διακόπτη για να
κλείνεις απλά το κουμπί
και να μη βγάζεις όλες
τις πρίζες

Με 2 θύρες usb
για να φορτίζεις
το smartphone σου

4-θέσεων

Πολυπριζο Ασφάλειας
4 Θέσεων

1590€

Κωδ.: 2761173
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

Πολύπριζο Ασφαλείας
4 Θέσεων

1890€

Κωδ.: 1300792
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

1990€

Κωδ.: 2462540
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

Πολλά, πολλά πολύ... πριζα στο

Πρίζα Ασφαλείας
4 Θέσεων Σούκο

Πολύπριζο Ασφαλείας
4 Θέσεων με Usb
Κωδ.: 2416808
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

plaisio.gr

2990€

Πολύπριζα

Πολύπριζα Βαρέων Βαρών
Σου παρουσιάζουμε τον πρωταθλητή που σηκώνει με συνέπεια
το φορτίο ενός απαιτητικού χρήστη.

8-θέσεων

8 συσκευές μπορούν να συνδεθούν
ταυτόχρονα, ενώ η οθόνη σου δείχνει
την τάση που λαμβάνουν αυτές οι συσκευές.

Πολύπριζο Ασφαλείας
8 Θέσεων με Οθόνη LED
Κωδ.: 2930536
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

2490€
_Με on-off για τη λειτουργία
του πολύπριζου
_Καλώδιο 1,5m
_Φωτεινή ένδειξη για τις
υπερτάσεις

Πολύπριζο Ασφαλείας
8 Θέσεων με Usb
Κωδ.: 2417227
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

3990€

Πολυπριζο Ασφάλειας
8 Θέσεων
Κωδ.: 3114619
Εγγύηση: 2 έτη αντιπροσωπείας

2990€

Μπαλαντέζες
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Θα πάει μακριά η μπαλαντέζα;
Όσο μακριά θέλεις.
Εργασίες στον κήπο; Πάρτι στην ταράτσα;
Camping σε παραλία; Μια μπαλαντέζα
θα σου λύσει τα χέρια.

Με αντιολισθητική
λαβή για εύκολη
μεταφορά.

Ανθεκτικό μεταλλικό
περίβλημα που προστατεύει
το καλώδιο από πτώσεις,
σπίθες και φθορές.

Για συσκευές
κατανάλωσης ισχύος
έως 3.200W

Μπαλαντέζα
Ανοιχτού Tύπου 25m
Κωδ.: 2930560
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

2690€

Το κομψό κλειστό κουτί
προστατεύει ακόμα
περισσότερο το καλώδιο
από νερό και γδαρσίματα

Για συσκευές
κατανάλωσης ισχύος
έως 3.200W

3m

1990€

Μπαλαντέζα
Κλειστού Tύπου 15m
Κωδ.: 2930552
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

Προέκταση Kαλωδίου
Shucko 3m/ 5m
Κωδ.: 2930544, 2804425
Εγγύηση: 2 έτη Πλαίσιο

590€
5m

790€
Περισσότερα πολύπριζα στο

plaisio.gr

UPS

Ένα project ζει... στο μυαλό
και στον υπολογιστή σου.
Σιγούρεψέ το με ένα UPS
Προστάτευσε τον εξοπλισμό σου από υπέρταση, πτώση τάσης και διακοπή ρεύματος.
Σώσε τα δεδομένα σου πριν τελειώσει η μπαταρία και κάνει shut down το PC.
Επίλεξε UPS βάσει των συσκευών που θέλεις να συνδέσεις. Αν θέλεις να προστατεύσεις
τηλεόραση, gaming pc, gaming monitor ή κάμερα παρακολούθησης,
δες ποιο είναι το άθροισμα των watt και βρες το UPS που σου ταιριάζει.
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Με ενδείξεις LED
που σε ενημερώνουν
για την κατάσταση
του UPS

2

έτη εγγύηση

UPS Line Interactive LED
650VA/390W

σε μηχάνημα και μπαταρία

49,90€

Κωδ.: 1568930

850VA/510W

59,90€

Κωδ.: 2467747

Με οθόνη που
σε ενημερώνει για
τα volt εισόδου-εξόδου
& την κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας

2

έτη εγγύηση

UPS Line Interactive
650VA/390W LCD

σε μηχάνημα και μπαταρία

54,90€

Κωδ.: 1812548

850VA/510W LCD

64,90€

Κωδ.: 2467755

1200VA/720W

1500VA/900W LCD

129,90€

Κωδ.: 1812572

2000VA/1200W
Κωδ.: 3340546

99,90€

Κωδ.: 2725959

Περισσότερες προτάσεις για UPS σε περιμένουν στο

plaisio.gr

149€

Καλώδια

Δώσε τέλος στα... μπερδέματα
με ένα μόνο καλώδιο
Ανακάλυψε το κατάλληλο καλώδιο για κάθε χρήση και κάθε τύπο
συσκευής σχεδιασμένα από την Turbo-X και τη Sentio.

Καλώδια δικτύου για
να είσαι συνδεδεμένος
πάντα στο Internet
[σελ. 22]

Βρες κάθε τύπο καλωδίου
ρεύματος, για να έχουν
πάντα ζωή οι συσκευές
σου [σελ. 25]

Συνδέσου με
περιφερειακές συσκευές
με καλώδια USB
[σελ. 23]

Γίνε IT για το δικό σου
PC και βρες τα καλώδια
που θα χρειαστείς
[σελ. 24]

ΗDMI ή Jack to Jack
καλώδια εικόνας
και ήχου [σελ. 26]

Καλώδια για να
φορτίζεις κάθε τύπο
smartphone [σελ. 27]

Αντάπτορες για PC/Laptop,Smartphone
και Φωτογραφικές μηχανές [σελ. 28]

Καλώδια δικτύου
Κίτρινο, πράσινο ή μπλε; Διάλεξε το κατάλληλο χρώμα για το καλώδιο δικτύου που συνδέει τον
υπολογιστή με το router ή άλλη δικτυακή συσκευή, δίνοντάς της δίκτυο. Από 0,5 έως 20 μέτρα.

Μέτρα

Τιμή

Κωδικός

0.5m

1,90€

2930609, 2930633, 2930684, 2930676, 877948

1m

2€

877980

2m

2,50€

877972

3m

2,90€

2930668, 2930625, 2930595, 877964

5m

4,50€

877956, 2930617, 2930641

10m

7,50€

877999

15m

12,90€

1520504

20m

14,90€

2475901

Χρώματα
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Καλώδια USB
Σύνδεσε με καλώδιο usb τον υπολογιστή σου με περιφερειακές
συσκευές, όπως εκτυπωτή για να τυπώσεις ή εξωτερικό δίσκο
για να μεταφέρεις αρχεία.
Type A σε Type B M/M
1,8m/3m/5m
Κωδ.: 877883, 877859, 877875
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

από

250€

Καλώδιο USB 3.0
για HDD 2.5 0,8m
Κωδ.: 2048965
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

499€

Σύνδεσε με καλώδιο usb τον υπολογιστή
σου με περιφερειακές συσκευές, όπως
εκτυπωτή για να τυπώσεις ή εξωτερικό
δίσκο για να μεταφέρεις αρχεία.
Προέκταση Type A M/F
1,8m
Κωδ.: 1620436, 1620444
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

490€
Προέκταση
Type A M/F
0,8m/1,8m/3m/5m
Κωδ.: 2353008, 877867, 877891, 877905
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

από

250€

“Καλωδιώσου” με την γκάμα μας στο

plaisio.gr

Καλώδια

Γίνε εσύ ο ΙΤ ειδικός του υπολογιστή
με τα κατάλληλα καλώδια
Καλώδια IT
Συνδέουν τo PC με την οθόνη ανάλογα με τις συνδέσεις-θύρες των
συσκευών

01 Καλώδιο Οθόνης DVI
Dual Link M/M (5m)
Κωδ.: 878316
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

990€
02 Καλώδιο Οθόνης DVI
Dual σε HDMI (1.8m)

03

Κωδ.: 1747053
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

04

790€
03 Καλώδιο Οθόνης DVI
Analog σε VGA Analog
(12+2M/HDB)

01

Κωδ.: 1765922
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

02

10€
04 Καλώδιο Οθόνης
VGA 1,8/3/5M
Κωδ.: 878286
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

650€

Για εσένα που
η υψηλή απόδοση
εικόνας είναι σημαντική επίλεξε το
καλώδιο DisplayPort
Καλώδιο DisplayPort
σε DisplayPort (1.8m)
Κωδ.: 2352958
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

1490€
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Καλώδια Τροφοδοσίας ρεύματος
Συνδέουν τις συσκευές σου με την πρίζα ρεύματος.

Καλώδιο Τροφοδοσίας
2Pin Schuko (1.8m)
Bulk
Κωδ.: 1520571
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

295€
Καλώδιο Τροφοδοσίας
3Pin Schuko (1.8m)
Κωδ.: 878235
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

490€
Καλώδιο
Tροφοδοσίας 3Pin
(1.8m) Bulk
Κωδ.: 1520598
Εγγύηση: 1 Έτος Πλαίσιο

490€

Σκάναρε το QR code

Βρες χωρίς
κόπο σε 3
εύκολα βήματα
το καλώδιο
που χρειάζεσαι!
Δες περισσότερες προτάσεις συνδέσεων στο

plaisio.gr

Καλώδια

Αν μένεις σπίτι και βλέπεις ταινίες,
θα χρειαστείς καλώδια εικόνας & ήχου
Καλώδια εικόνας & ήχου

Τα καλώδια αυτά συνδέουν συσκευές
μεταξύ τους και μεταφέρουν εικόνα και ήχο.

03

05
02

01

04

HDMI το πιο απαραίτητο καλώδιο: συνδέει
τον υπολογιστή σου με την τηλεόραση ή άλλη
οθόνη, για να μεταφέρεις εικόνα και ήχο.

Το Jack σε Jack μεταφέρει αναλογικό ήχο,
ενώ το καλώδιο οπτικής ίνας ψηφιακό ήχο.

01 Καλώδιο HDMI
1.4 M/M (5m)

02 Καλώδιο HDMI
2.0 M/M (5m)

03 Καλώδιο HDMI
2.0 HQ (3.7m)

04 Καλώδιο Jack σε
Jack 3.5mm M/F (5m)

05 Καλώδιο Οπτικής
Ίνας HQ (1.8m)

Κωδ.: 1520555

Κωδ.: 2115352

Κωδ.: 2865742

Κωδ.: 1520539

Κωδ.: 2865769

890€

1990€

2490€

2€

1990€
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Φόρτισε το smartphone σου παντού
Καλώδια
για smartphone

Φόρτισε το smartphone σου σε πρίζα, στο PC ή στο αμάξι
και μετάφερε δεδομένα με ένα καλώδιο mobile. Διάλεξε
το χρώμα που θα σε βοηθήσει να μην το ψάχνεις συνέχεια.

USB 3.0 to Type-C
1.2 m
Κωδ.: 2566737, 2721120, 2856220,
2727447, 2932181

από

499€

Καλώδιο USB to Micro
Usb 1.2 m
Κωδ.: 2566656, 2566605, 2566613,
2566621, 2566648

από

499€

Αν έχεις iphone τότε
το καλώδιο αυτό είναι για σένα!

Καλώδιο USB to
Lightning 1.2 m
Κωδ.: 2568659, 2566680, 2566699,
2578956, 2566710, 2566729

από

1390€

Περισσότερα καλώδια εικόνας, ήχου και mobile στο

plaisio.gr

Αντάπτορες

Απόκτησε νέες δυνατότητες
σύνδεσης με αντάπτορες
Αντάπτορες pc/laptop με οθόνη
Μετάτρεψε τη θύρα
του laptop ή του PC,
για να μπορείς
να συνδέσεις μια
δεύτερη οθόνη.

VGA Male
σε DVI Female
Κωδ.: 2565358
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

490€

Display Port Male
σε HDMI Female

HDMI Male
σε VGA Female

Κωδ.: 2565447
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 2578379
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

1290€

1490€

Αντάπτορας laptop με router
Μπορείς να συνδέσεις
το laptop σου στο δίκτυο

USB 2.0 Male
σε Ethernet RJ45 Female
Κωδ.: 2352982
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

1490€
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Αντάπτορες USB
Σύνδεσε
το smartphone
ή το tablet σου
με την τηλεόραση
ή ένα monitor και
δες ό,τι θέλεις
σε μεγάλη οθόνη

Type-C
to USB 3.0
Κωδ.: 2805022
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

490€

Micro USB Male
σε HDMI MHL Female

USB Type C
male to HDMI

Κωδ.: 2578360
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 2960931
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

850€

2490€

Αντάπτορες εικόνας & ήχου
HDMI Male
σε MicroHDMI Female

Μπορείς
να συνδέσεις
τη φωτογραφική
σου κάμερα στην
τηλεόραση και
να δεις τα ταξίδια
σου σε μεγέθυνση

Όλα είναι συμβατά στο

plaisio.gr

Κωδ.: 2932571
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

290€

HDMI
Male - Female 90°

HDMI Female - Female

Κωδ.: 2932563
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 2932598
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

390€

390€

Mπαταρίες

Δώσε ενέργεια σε κινητές συσκευές
με μπαταρίες
Μία μπαταρία κρύβει μέσα της όλη
την ενέργεια που χρειάζεσαι για να βάλεις
σε λειτουργία μία συσκευή. Ένα ρολόι,
ένα τηλεκοντρόλ, το ασύρματο τηλέφωνο.
Βρες τις μπαταρίες που χρειάζεσαι
σε τιμές που εσύ επιλέγεις.

Πακέτο 4 τεμαχίων ΑΑ

από 0,89€

Κωδ.: 1931318

Πακέτο 4 τεμαχίων ΑΑΑ

Μπαταρία 9V μόνο

από 0,89€

από 1,89€

Κωδ.: 1931008
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 705470
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 2993090
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 1931342
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 705519
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

Κωδ.: 3259730
Εγγύηση: 1 έτος Πλαίσιο

089€

099€

499€

189€

219€

449€
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Φιλικές προς το περιβάλλον
σου χαρίζουν ενέργεια
και οικονομία

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
2 τεμαχίων ΑΑ & ΑΑΑ

από 2,49€

Ειδικές μπαταρίες - κουμπιά
για το ρολόι, τη ζυγαριά ή
το τηλεκοντρόλ της γκαραζόπορτας

Κωδ.: 2593645

από 1,19€

Κωδ.: 2593637

Μπαταρίες για UPS

από 19,90€

Κωδ.: 2593653

Κωδ.: 2961660

Κωδ.: 2961679

Βρες όλη την γκάμα για μπαταρίες με ένα κλικ στο

plaisio.gr

Μην πετάξεις
αυτόν τον κατάλογο.
Είναι σαν να πετάς λεφτά.
Φύλαξέ τον και ξεκίνα τη μελέτη κάθε κεφαλαίου, βελτιώνοντας μόνος σου χωρίς
κόστος τα ηλεκτρολογικά του σπιτιού ή του επαγγελματικού σου χώρου λίγο-λίγο. Αν είσαι
χομπίστας, ο κατάλογος θα γεμίσει τον ελεύθερο χρόνο σου με όμορφες ασχολίες.

Το Πλαίσιο είναι πάντα δίπλα σου σε όλα τα μαστορέματά σου με:

plaisio.gr

Live Chat

Μπες στο plaisio.gr και βρες όλα
τα εργαλεία που χρειάζεσαι

με έναν εξειδικευμένο τεχνικό
για να σου λύσει οποιαδήποτε
απορία.

Τεχνική υποστήριξη
επισκέψου ένα από τα 24
service points του Πλαισίου

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
κάνε τις παραγγελίες σου
εύκολα καλώντας στο
800-11-12345

