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WPE.5 Notebook HP SPECTRE 
13 

Żadna kobieta mi się nie oprze gdy mam ze sobą Notebook 
HP SPECTRE 13, zmienił mój świat na lepsze, dziękuję i wam 
życzę tego samego :) 
 

WPE.1  Smartfon Lenovo Moto 
G4 Plus 

Kto by pomyślał, że to małe cacko możepomieścid w sobie 
aparat,którego nie powstydziłabysie niejedna lustrzanka? 
Wydajna bateria zapewnia wiele godzin nieprzerwanej 
pracy. Największa niespodzianka to zaledwie 15-minutowe 
ładowanie,które dostarcza energię na 6 godzin 

WPE.4  Monitor PHILIPS 
276E7QDSW 
 

Ważne CO i JAK. Ten TV gwarantuje 
przyjemnośdoglądaniafilmów i zdjęd. Dzieki niemu zwykły 
smartfon staje sięurządzeniem multimedialnym. Dla 
wymagających 
 

Elektronika (5) Notebook HP SPECTRE 
13 

Żadna kobieta mi się nie oprze gdy mam ze sobą Notebook 
HP SPECTRE 13, zmienił mój świat na lepsze, dziękuję i wam 
życzę tego samego :) 
 

WPE.5 HP  Notebook HP SPECTRE 
13 

Spectrepowinienzostad produktem roku ze względu na 
swoją wysokąjakośd przy bardzo malej wadze. Stylowy 
design notebooku pokazuje ze jest to produkt premium 
idealny do pracy i oglądaniafilmów 
 

WPE.5  Notebook HP SPECTRE 
13 

Mały, ale wariat. Piękny, wydajny, funkcjonalny. Każdy 
pragnie mied takiego w domu, w pracy i w podróży. 

WPE.9 Bezprzewodowy 
zestaw słuchawkowy 
SOUND BLASTER JAM 

Gadżet nie do przecenienia dla rodziców z małym 
dzieckiem. W wolnych chwilach pozwala przenieśd się do 
innego świata. 

WPP.2  Wideorejestrator Mio 
MiVue 688S 
 

Powinien byd podstawowym elementem 
wyposażeniakażdego auta, zwiększającbezpieczeostwo i 
komfort podroży-niczym dodatkowa para oczu każdego 
kierowcy 

WPP.3. Kamera samochodowa 
Vordon DVR-340 

Możliwośd dożywotniej aktualizacji, niezawodnośd, 
informacje na bieżąco więc nic nas nie zaskoczy na drodze!  

WPP.6. Powerbank TP-LINK TL-
PB10400 
 

Powerbank to siła pewności, że z nikim nie stracisz 
kontaktu możliwości. W czasie podróży -to komfort duży! 

WPS. 2.  Słuchawki 
bezprzewodowe JABRA 
SPORT PACE 
 

Jestem osobą aktywną fizycznie w myśl zasady WIĘCEJ 
RUCHU-WIĘCEJ RDOŚCI  -WIĘCEJ ZDROWIA. 
Słuchawkipozwolą mi słuchad muzyki,  a takżeodbierad 
rozmowy telefoniczne podczas treningów. Uważam, że są 
niezastąpione dla osób aktywnych. To produkt o 
doskonałejjakości.  

WPS.2  Słuchawki 
bezprzewodowe JABRA 
SPORT PACE 

Mają moc! Najlepsze. Jedyne które nie wypadają z ucha 
podczas biegu i dodająpowera znakomitym dźwiękiem. 
Wstyd nie biegad!  

WPS.3  Słuchawki Swój głos oddaję na słuchawki bezprzewodowe Jabra Sport 



bezprzewodowe Jabra 
Sport Pulse 
 

Pulse. Są genialnym motywatorem podczas uprawiania 
sportu. Można biegad w nich podczas deszczu, nie 
ograniczają nas żadne przewody, mogę tez słuchad swoich 
ulubionych, motywujących piosenek. Monitorują pracę 
serca co pomaga w planowaniu treningu. Dzięki swej 
wytrzymałości na warunki atmosferyczne nie pozwalają na 
wymówki i odpuszczenie treningu :) 

WPS.4 
 

Zegarek TomTom 
Spark Cardio + Music 

Doskonały partner w treningach dla aktywnych, którzy 
dodatkowo lubiądwiczyd przy dźwiękach swojej ulubionej 
muzyki. Z nim mógłbymbiegad codziennie 

WPS.4  Zegarek TomTom 
Spark Cardio + Music 

Kardiometr z muzyką plus ergonomia -  optymalny 
pomocnik w biegu po piękną sylwetkę i zdrowie. 

WPS.4. Zegarek TomTom 
Spark Cardio + Music 

Kiedy biegam chcę mied dane GPS, mierzyd na bieżącotętno 
i słuchad muzyki, ale nie lubię gdy moje ruchy są 
ograniczane przez wielki telefon 

 

 


