
LEITZ COMPLETE
ZAPROJEKTOWANY IDEALNIE DLA TWOICH 
URZĄDZEŃ MOBILNYCH.

Leitz Complete jest serią wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych z myślą o iPhonach oraz iPadach. 
Podobnie jak same urządzenia, akcesoria Leitz Complete charakteryzuje elegancja i funkcjonalność. 
Inteligentne rozwiązania dla inteligentych urządzeń.

www.leitz.com/complete



www.leitz.com/complete

Kolory:  biały (-01), 1 przezroczysty (02),  czarny (-95)

Zaprojektowane z myślą  
o osobach często podróżujących
Leitz Complete oferuje kompleksowe rozwiązania dla Twojego 
tabletu - przenośne, wytrzymałe i niezwykle fukncjonalne. 
Zabezpieczają zarówno tylną stronę urządzenia jak i ekran. 
Wyposażone są dodatkowo w ergonomiczną podpórkę 
ułatwiającą czytanie.

Etui Complete z nakładką i podstawką do iPada/iPada 2

Miękkie etui Leitz Complete z podstawką na iPada/iPada 2Przezroczyste etui Leitz Complete na iPada/iPada2

Miękkie etui Leitz Complete
Zabezpiecz ekran oraz tylną część swojego iPada dzięki etui  
z poręczną, ergonomiczną podpórką.
•	Nakładka na ekran zapinana jest dla bezpieczeństwa na magnes,  

chroniąc iPada ze wszystkich stron

Etui chroniące ekran oraz tylną część iPada wyposażone w poręczną, 
składaną podstawkę, która jest jednocześnie ochroną na ekran.

Dyskretna ochrona Twojego iPada.

Bezpieczny sposób przenoszenia iPada lub tabletu (7"/10").

B

A C D E

C 62560002 1

A Bez nakładki 625100- 1 1

B Z nakładką 625200- 1 1

E 62540095 1

D Na iPada mini/7" 63620095 1

Na nowego iPada/iPada2 62550095 1



www.leitz.com/complete

Kolory: 1 biały (-01), 1 czarny (-95) Produkty dostępne od lipca 2013 r.

Etui sztywne Leitz Complete Classic Pro

Zeszyt Leitz Complete  
w rozmiarze iPada

Etui sztywne Leitz Complete Classic Pro 
z klawiaturą do nowego iPada/iPada 2

Aby poznać szczegółowy opis produktów oraz najnowsze oferty specjalne, odwiedź: www.leitz.com/complete

Sztywne etui z wbudowaną trzystopniową 
podpórką.
•	Stylowe etui oprawione na zewnątrz syntetyczną 

skórą, wewnątrz pokryte welurem. 

Aby zrobić dobre wrażenie 
podczas spotkania, dołącz  
do swojego tabletu i smartfona 
zeszyt Complete - ma ten sam 
rozmiar co iPad oraz znakomite 
wzornictwo Complete.

Rozkładane etui z doczepianą klawiaturą. 
•	Bezprzewodowe połączenie z iPadem  

przez bluetooth
•	Doczepiana klawiatura z klawiszami typ QWERTY

Zeskanuj 
fotokod,  
aby obejrzeć 
kolekcję 
Complete w akcji

I

F

H

G

Tworzywo
Classic Pro

Na iPada mini 63670095 1

F Na nowego iPada/iPada 2 63680095 1

G (QWERTY)  63840095 1

Etui sztywne Leitz Complete Tech Grip

&
Zabezpiecz iPada sztywnym etui Tech Grip  
i trzypoziomową podpórką.

H Na iPada mini 63870095 1

Na nowego iPada/iPada 2 63890095 1

Etui sztywne Leitz Complete Tech Grip 
z klawiaturą na nowego iPada/iPada 2
Rozkładane etui z gumowaną powierzchnią  
i doczepianą klawiaturą 
•	Bezprzewodowe połączenie z iPadem  

przez bluetooth
•	Bezproblemowy dostęp do wszystkich funkcji, 

portów i wbudowanej kamery
•	Doczepiana klawiatura z klawiszami typ QWERTY

I (QWERTY)  64030095 1

Idealnie pasuje

Tworzywo
Tech Grip
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Kolory: 1 biały (-01), 1 czarny (-95)

Rozwiązania stacjonarne
Leitz Complete oferuje optymalne rozwiązanie do ładowania  
i stacjonarnej pracy dla twojego smartfona oraz tabletu.
Nasza kolekcja ładowarek umożliwia jednoczesne zasilanie 
wszystkich urządzeń mobilnych, w tym telefonów, tabletów  
czy iPodów.

A

A B B C

Ładowarka Leitz Complete do urządzeń mobilnych
Doładuj jednocześnie swój telefon, iPoda i tablet dzięki  4 wyjściom USB.
•	Wyposażona w kable micro USB, mini USB, 30 pin USB
•	Wewnętrz wygodne szpule do porządkowania kabli 
•	3-letnia gwarancja

A 626400- 1 1

Ładowarka Leitz Complete 3 w 1 do iPhona 4/4S
Z ładowarką Leitz Complete 3 w 1 bateria Twojego iPhona nigdy się nie 
wyczerpie. Ładowarka spełnia funkcje: zewnętrznej ładowarki baterii, 
stacji dokującej na biurko z funkcją synchronizacji i bezprzewodowej 
ładowarki ściennej.
•	Umożliwia natychmiastowe doładowanie baterii w podróży
•	Wydajność: jednokrotne pełne doładowanie baterii iPhona
•	Posiada kabel USB (40 mm)
•	Wyprodukowana dla certyfikowanych produktów firmy Apple

B 627500- 1 1

C 641300- 1 1

Przenośna ładowarka Leitz Complete do urządzeń mobilnych
Z przenośną ładowarką USB do smartfonów i tabletów nigdy nie zabraknie 
Ci energii. Można ładować dwa urządzenia jednocześnie. 
•	Natychmiastowe zasilanie przez złącza USB
•	2 złącza USB (każde 1000 mA) do ładowania dwóch smartfonów  

lub jednego tabletu
•	Ładowarka 5000 mAh litowo-polimerowa
•	Wskaźnik ładowania LED
•	Automatyczne wyłączanie zasilania bez utraty energii, gdy nie jest  

w użyciu
•	Kabel USB (10 cm)

Produkt dostępny od lipca 2013 r.

Produkt dostępny od lipca 2013 r.
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Podstawka Leitz Complete do iPada/tabletu PC
Umożliwia ustawienie idealnego kąta widzenia do czytania lub pisania.

C 626900- 1 1

Obrotowa podstawka Leitz do iPada/tabletu
Podstawka w modnych, przykuwających wzrok kolorach. Idealna  
do przeprowadzania prezentacji na ekranie.
•	Podstawka obraca się o 360°, umożliwiając prezentowanie informacji 

na ekranie innym osobom
•	Ergonomiczna podstawka z możliwością ustawienia ekranu  

pod optymalnym do pisania kątem (15°)

D Obrotowa podstawka Leitz Complete 627000- 1 1

E Obrotowa podstawka Leitz WOW 627410-  1 1 1 1

Jeden długopis – 4 funkcje: rysik do ekranów, długopis, wskaźnik 
laserowy oraz latarka LED. 
•	Miękka końcówka silikonowa zapobiega zarysowaniom
•	Chroni ekran urządzenia przed odciskami palców 
•	Wysoka jakość wykonania, wymienny wkład
•	Wbudowany laserowy wskaźnik do prezentacji
•	Zintegrowana latarka LED
•	Zawiera 3 baterie G3

Długopis Leitz Complete 4 w 1 Stylus  
do urządzeń z ekranem dotykowym

A 641400- 1 1

B 64150084 1

Długopis Leitz Complete 2 w 1 Stylus  
do urządzeń z ekranem dotykowym
Jeden długopis – 2 funkcje: rysik do ekranów i długopis.
•	Miękka końcówka silikonowa zapobiega zarysowaniom
•	Chroni ekran urządzenia przed odciskami palców
•	Wysoka jakość wykonania, wymienny wkład
•	Lekka aluminiowa obudowa

Kolory: 
1 biały (-01), 1 metaliczny różowy (-23), 1 metaliczny niebieski (-36), 1 metaliczny pomarańczowy (-44), 1 metaliczny zielony (-64) 1 srebrny (-84), 1 czarny (-95)

Aby poznać szczegółowy opis produktów oraz najnowsze oferty specjalne, odwiedź: www.leitz.com/complete

Zeskanuj 
fotokod,  
aby obejrzeć 
kolekcję 
Complete w akcji

B

A

E

C

D

Produkty dostępne od lipca 2013 r.
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A

A

B C

Kolory: 1 biały (-01), 1 czarny (-95)

Rozwiązania dla perfekcyjnego 
przekazywania dźwięków
Produkty Leitz wyróżnia wyjątkowe wzornictwo i funkcjonalność: 
w momencie podłączenia głośników z nowej kolekcji Complete 
do urządzenia mobilnego. Rozpoznają one za każdym razem 
urządzenie automatycznie, gwarantując bezproblemową łączność 
i radość z bezprzewodowego odbioru muzyki. 

Zeskanuj fotokod, 
aby obejrzeć 
kolekcję Complete 
w akcji

Głośniki stereo Leitz Complete Professional z bluetooth 
Krystalicznie czysty dźwięk dla wymagających, dzięki łączności  
poprzez bluetooth!
•	Głośniki stereo o pełnym paśmie przenoszenia
•	Głośniki niskotonowe typu down-firing
•	Bierna membrana
•	Stylowe głośniki w błyszczącej obudowie do ustawienia na biurku 
•	Potencjometr umieszczony na górze obudowy
•	Regulacja niskich i wysokich tonów umieszczona z tyłu urządzenia
•	Zasilane przez adapter sieciowy AC

A Wymiary (szer. x wys. x gł.) 636600- 1 1

241 x 142 x 127 mm

Głośniki stereo Leitz Complete Portable z bluetooth
Słuchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz dzięki 
łączności poprzez bluetooth.
•	Krystalicznie czysty dźwięk z głośników stereo
•	Prowadź rozmowy przez system głośnomówiący wbudowany  

w telefon

B Wymiary (szer. x wys. x gł.)
127 x 64 x 61 mm

63650095 1

Głośniki mini Leitz Complete, przenośne
Słuchaj ulubionej muzyki gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz, 
podłączając się do urządzeń wygodnym, chowanym kablem.
•	Głośniki można połączyć z każdym urządzeniem mobilnym  

za pośrednictwem standardowej wtyczki od słuchawek
•	Dzięki niewielkim rozmiarom można je łatwo przenosić w torbie
•	Regulacja basów i głośności 

C Wymiary (szer. x wys. x gł.)
64 x 76 x 64 mm

63860095 1

Produkty dostępne od lipca 2013 r.
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Kolory: 1 biały (-01), 1 przezroczysty (02), 1 metaliczny różowy (-23), 1 metaliczny niebieski (-36), 1 metaliczny pomarańczowy (-44), 1 metaliczny zielony (-64),  
 1 fioletowy (-65),  ciemnoszary (-89), 1 czarny (-95)

Etui Leitz Complete Tech Grip na iPhona 5

Etui Leitz Complete z podpórką do Samsunga Galaxy S3

Stabilne, antypoślizgowe ochronne etui.

Etui ze zintegrowaną podpórką, pozwalającą na ustawienie urządzenia 
pod idealnym do patrzenia na ekran kątem.
•	Wyróżniające wzornictwo z powierzchnią w kolorach: błyszczący  

biały i matowy czarny oraz z zielonymi wstawkami

Zaprojektowane, by proste rzeczy 
uczynić jeszcze lepszymi i piękniejszymi
Ochronne etui Leitz na smartfony to kolekcja unikalnych, wysokiej 
jakości produktów o eleganckim, biznesowym wyglądzie. Ich 
celem jest zabezpieczenie cennych urządzeń firmy Samsung  
i Apple stylowymi pokrowcami, pozwalającymi na dopasowanie 
wzornictwa do indywidualnych upodobań bez utraty dostępu  
do funkcji telefonu.

B

C

A

D E F

Aby poznać szczegółowy opis produktów oraz najnowsze oferty specjalne, odwiedź: www.leitz.com/complete

Etui Leitz Complete przezroczyste
Dyskretna ochrona dla Twojego iPhona.

iPhona 4/4S 62580002 1

D iPhona 5 63710002 1

Etui Leitz Complete WOW
Zabezpiecz swojego iPhona dzięki etui w stylowych i przykuwających 
wzrok metalicznych kolorach.

iPhona 4/4S 625900-  1 1 1 1 (kolor wewnątrz 1)

F iPhona 5 637200- 1 1 1 1 (kolor wewnątrz 1)

Etui Leitz Complete Retro Chic
Nadaj swojemu iPhonowi wyrazisty wygląd dzięki ochronnemu etui  
w stylu retro.

iPhona 4/4S 626100- 1 (kolor wewnątrz 1), 1 (kolor wewnątrz 1)

E iPhona 5 637300- 1 (kolor wewnątrz 1), 1 (kolor wewnątrz 1)

A 63880095 1

Etui Leitz Complete z podpórką
Zabezpiecza iPhona i umożliwia ustawienie go pod idealnym  
do patrzenia kątem.
•	Wyróżniające wzornictwo z powierzchnią w kolorach: błyszczący  

biały i matowy czarny oraz z zielonymi wstawkami

iPhona 4/4S 625700- 1

B iPhona 5 637000- 1

C 624900- 1 1

Tworzywo 
Tech Grip

Produkt dostępny od lipca 2013 r.
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Nowoczesny i elegancki wygląd.  
Do robienia codziennych notatek.  
Innowacyjne cechy zapewniają optymalną organizację 
twoich notatek. Doskonałe uzupełnienie pozostałych 
produktów z kolekcji Complete.

Notatnik Leitz Complete

Complete Notebooks Product code Price

A4, w kratkę 447100- 3 1 1

A4, w linię 447200- 3 1 1 
rozmiar iPad, w kratkę 447300- 3 1

rozmiar iPad, w linię 447400- 3 1

A5, w kratkę 447700- 3 1 1

A5, w linię 447800- 3 1 1

A6, w kratkę 447900- 3 1 1

A6, w linię 448000- 3 1 1

Kolor: 3 biały (-01), 1 czerwony (-25), 1 czarny (-95)

Cechy
•	2 zakładki umożliwiające szybkie znalezienie  

ważnych notatek
•	8 ostatnich stron z perforacją ułatwiającą  

wyrwanie mniejszych rozmiarów notatek 
•	2 bloczki indeksów samoprzylepnych  

służące do wyróżnienia ważnych treści 
•	80 kartek wysokiej jakości papieru  

o gramaturze 96 g/m², certyfikat FSC

A6A4 A5iPad

Uchwyt na długopis

Papierowa wyklejka

Zakładki

Przednia kieszeń

Indeksy 
samoprzylepne

Tylna kieszeń

Esselte Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 18A, 02-672 WarszawaProdukty dostępne od lipca 2013 r.


