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model ID EAN
black GSM020985 5900495474728
silver GSM021415 5900495478795
gold GSM021414 5900495478788

model ID EAN
silver GSM020987 5900495474742
black GSM020986 5900495474735

model ID EAN
blue GSM020927 5900495474520
pink GSM020926 5900495474513
white GSM020925 5900495474506

battery cable & pendrive

Przenośna bateria z lusterkiem marki Beeyo to gadżet dla każdej współ-
czesnej kobiety. Pozwoli Ci szybko naładować telefon i poprawić make-
-up, dzięki wbudowanemu panelowi podświetlającemu LED.

Compact Mirror Charger

pojemność 3000 mAh

czas ładowania do 5 godz.

napięcia: 5V DC 1A

bateria: Li-on

Micro-Smart Fringe Cable

Modny breloczek Beeyo z frędzlami i kablem do smartfona. Świetnie 
komponuje się z torebką czy kluczami, a w „kluczowym” momencie po-
może naładować urządzenie lub przesłać dane.

transmisja danych

kabel ładujący

Długość kabla: 16.5 cm

Bransoletka z pendrivem marki Beeyo jest jak nowoczesna kobieta - 
praktyczna i elegancka. Dzięki niej będziesz pięknie wyglądać, a co naj-
ważniejsze - potrzebne dane będziesz mieć zawsze „pod ręką”.

Pendrive Bracelet

pojemność: 16 GB

USB 2.0

długość bransoletki: 
21.5 cm
kompatybilność 
z Windowsem XP 
(lub wyższym)
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beeyo Stardust

Odkrywaj nieziemskie doznania z nową linią nakładek Beeyo. Gwiezdny pył z drobnych kryształków, który osiadł 
na nowej serii Stardust, przykuje uwagę każdej modnej kobiety. Zróżnicowana kolorystyka, ciekawe wzory in-
spirowane między innymi kulturą etniczną, a także wzmacniane boki nakładek, skuszą niejedną właścicielkę 
telefonu.

Nakładki Stardust

GirlyStars

Secret Woman Dreamcatcher

Peacock

Diamond Grid Luxury

Swan

HeartSecret Garden

wnętrze zapobiegające utrzymywaniu wilgoci

metaliczny nadruk ze stylowymi diamentami

łatwo dostępne gniazda

cienki silikon dopasowany do smartfona
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model ID EAN
gold GSM020973 5900495474612
silver GSM020974 5900495474629

model ID EAN
pink GSM020989 5900495474766
grey GSM020988 5900495474759

pendrive cable

Modny breloczek Beeyo z futerkiem i kablem do smartfona. Świetnie 
komponuje się z torebką, czy kluczami, a w „kluczowym” momencie po-
może naładować urządzenie lub przesłać dane.

Pendrive w kształcie serca marki Beeyo o pojemności 16 GB pamięci to 
idealny nośnik danych dla każdej kobiety. Niezwykłe połączenie uroczego 
designu oraz funkcjonalności wisiorka sprawi, że nie będziesz chciała go 
zdejmować!

Micro-Smart Furry CableDiamond Heart-Drive

transmisja danych

kabel ładujący

w zestawie rzemyk

pojemność: 16 GB

USB 2.0

kompatybilność 
z Windowsem XP 
(lub wyższym)
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charger charger

Double USB Wall ChargerTriple USB Car Charger

model ID EAN
gold GSM014287 5900495459527
black GSM020094 5900495459510
silver GSM014288 5900495459534

model ID EAN
gold GSM016302 5900495459565
black GSM020095 5900495459541
silver GSM016301 5900495459558

Korzystaj z urządzeń mobilnych podczas podróży. Dzięki 3 gniazdom ła-
dowania o łącznym natężeniu wyjściowym sięgającym 5.2 A możesz spo-
kojnie ładować 2 tablety i smartfona.

Ładowarka Beeyo, dzięki dwóm niezależnym gniazdom USB, może łado-
wać telefon i tablet jednocześnie. Zapomnij o domowych bitwach o łado-
warkę!

napięcie 5.2 A max napięcie 3.4 A max

3 porty USB 2 porty USB

powłoka soft touch powłoka soft touch
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model ID EAN
black GSM020838 5900495472960

battery
tempered glass

Lipstick portable battery

Szkło hartowane Mirror Tempered Glass przeznaczone do najnowszych modeli smartfonów. Zapewnia sku-
teczną ochronę przeciw zadrapaniom i uszkodzeniom ekranu. Produkt jest łatwy do zamontowania, a niewielka 
grubość szkła, wynosząca jedynie 0.25 mm, gwarantuje pełną przejrzystość obrazu. Model Mirror został wzbo-
gacony o eleganckie elementy lusterka, które uczynią Twój telefon wyjątkowym!

Mirror tempered glass

Przenośna bateria marki Beeyo to modny i praktyczny dodatek dla nowo-
czesnej kobiety! Pozwoli szybko naładować telefon w momencie, kiedy 
najbardziej go potrzebujesz.

grubość 0.33 mm

powłoka odporna na zarysowania

twardość 9H

pojemność 2200 mAh

czas ładowania do 5 godz.

napięcia: 5V DC 1A

waga: 64g

wymiary: 24×24×92 mm

bateria: Li-on
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