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CATALOOG

2019209

Lot
Omschrijving nota'snr.

2019209-001 Draadloze smartphone oplader wit
Draadloze smartphone oplader wit

2019209-002 Draadloze telefoon oplader zwart
Draadloze telefoon oplader zwart

2019209-003 Android endoscoop camera 5 meter
Android endoscoop camera 5 meter

2019209-004
iPhone endoscoop camera met wifi , lengte circa 5 meter

2019209-005 SWAT LED zaklamp
SWAT LED zaklamp bevat 2 oplaadbare batterijen

2019209-006

2019209-007

2019209-008
2x mooie vintage touw lampen lengte 2 meter exclusief lichtbron

2019209-009
2x mooie vintage touw lampen lengte 2 meter exclusief lichtbron

2019209-010 GM320 digitale infrarood thermometer
GM320 digitale infrarood thermometer, exclusief batterijen

2019209-011

2019209-012

2019209-013 Bouwlamp 10 watt met accu
Bouwlamp 10 watt met accu

2019209-014 Samsung headset zwart

Electronica veiling september

Iphone  endoscoop camera 5 meter

Plugin Heater
1x plug-in heater voor in het stopcontact. Circa 350 watt. Met timer en aan en 
uit knop, verschillende standen. 
2x Plugin Heater
2x plug-in heater voor in het stopcontact. Circa 350 watt. Met timer en aan en 
uit knop, verschillende standen. 
Plafond lampen vintage touw 2 stuks - 2x  2 mtr.

Plafond lampen vintage touw 2 stuks - 2x  2 mtr.

Dell draadloze muis en toetsenbord AZERTY Belgie KM714
Dell draadloze muis en toetsenbord AZERTY Belgie KM714
LED straler binnen/buiten 16 kleuren licht
LED straler binnen/buiten 16 kleuren licht inclusief afstandbediening



2019209-015 HD sport en onderwater camera zwart

2019209-016 HD sport en onderwater camera grijs

2019209-017

2019209-018

2019209-019 Verrekijker met nachtzicht

2019209-020

2019209-021 Auto radio touchscreen

1x Samsung headset. Kleur: zwart. Muziek is iets om van te genieten. Dat kan 
met kwaliteit en met draagcomfort met de Samsung EO-EG920B In-Ear 
headset. De Samsung In-Ear headset bezorgt een geluid met zuivere tonen. 
Met de controller snel switchen tussen muziek en het volume regelen. 
Daarnaast is het dankzij de ingebouwde microfoon mogelijk handsfree 
gesprekken te voeren.Conditie: Nieuw.

HD Sport, onderwater camera. Kleur: zwart. Met diverse 
bevestigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld fiets of helm. 2-Inch scherm. Full 
HD 1080P. waterdicht tot 30 meter. Geheugenslot voor Micro SD-kaart tot 32 
GB, kavel is zonder SD-kaart. 

HD Sport, onderwater camera. Kleur: grijs. Met diverse 
bevestigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld fiets of helm. 2-Inch scherm. Full 
HD 1080P. waterdicht tot 30 meter. Geheugenslot voor Micro SD-kaart tot 32 
GB, kavel is zonder SD-kaart. 
Action camera, wifi 4k HD zwart
4k HD sport, onderwater camera met wifi, kleur: zwart  De wifi maakt het 
mogelijk om de camera met een smartphone te verbinden. Doormiddel van 
een app kan de camera op afstand worden bedient en vele andere extra's. 
Komt met diverse bevestigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld fiets of helm. 
Circa 2-inch scherm. 16MP. Full HD 1080P. Waterdicht tot 30 meter. 
Oplaadbare batterij. Geheugenslot voor Micro SD-kaart tot 32 GB, kavel is 
zonder SD-kaart.
Action camera, wifi 4k HD grijs
4k HD sport, onderwater camera met wifi, kleur: grijs De wifi maakt het 
mogelijk om de camera met een smartphone te verbinden. Doormiddel van 
een app kan de camera op afstand worden bedient en vele andere extra's. 
Komt met diverse bevestigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld fiets of helm. 
Circa 2-inch scherm. 16MP. Full HD 1080P. Waterdicht tot 30 meter. 
Oplaadbare batterij. Geheugenslot voor Micro SD-kaart tot 32 GB, kavel is 
zonder SD-kaart.

Verrekijker met nachtzicht. Een verrekijker met nightview zou tot de 
standaarduitrusting moeten behoren van iedereen die na zonsondergang voor 
zijn werk of voor het plezier op pad gaat in de natuur. De robuuste, lichtgewicht 
verrekijker uit onze groothandel verhoogt je veiligheid in het donker aanzienlijk 
dankzij het nachtzicht. Doordat het model compact in te klappen is, kan je hem 
eenvoudig overal mee naartoe nemen. Is er echt geen plaatsje meer in je tas, 
dan kan je hem met het handige koord om je hals hangen.
 iBello bluetooth hangslot smartlock 
 iBello bluetooth hangslot smartlock. Type: smartlock Kleur: Zilver. 
Productbeschrijving: Bluetooth hangslot van RVS, geschikt voor iOS en Android 
smartphones. Ook te openen met code slot. Oplaadvare batterij kan circa 1 jaar 
standby. Handig voor koffers, deuren en kasten.



2019209-022 Led 3D klok digitaal Wit

2019209-023

2019209-024 Led 3D klok digitaal Zwart

2019209-025 Rijdende wekker zwart

2019209-026

2019209-027 Rijdende wekker wit

2019209-028

2019209-029

2019209-030

2019209-031

1x auto radio met touchscreen. Circa 7-inch lcd-scherm. 2 Din met achteruit rij 
camera. MP5 speler, carkit functie, USB-aansluiting, micro SD aansluiting. 

1x klok, led 3D klok, digitaal Wit. De klok beschikt over een alarmfunctie en 
snooze functie dus kan als wekker gebruikt worden. Heeft nacht modus en 3 
helderheids standen. De klok kan staan op de houder of aan de muur 
opgehangen worden.
iBello Schuifmaat digitaal
iBello 1x schuifmaat, digitaal, circa 150 mm.

1x klok, led 3D klok, digitaal Zwart. De klok beschikt over een alarmfunctie en 
snooze functie dus kan als wekker gebruikt worden. Heeft nacht modus en 3 
helderheids standen. De klok kan staan op de houder of aan de muur 
opgehangen worden.

Rijdende wekker zwart. Heeft u moeite met opstaan? Dan is deze wekker de 
ideale oplossing voor u! 
 Nadat het alarm is afgegaan, rijdt de wekker weg en valt van het nachtkastje. U 
zult moeten opstaan om de wekker uit te kunnen zetten. De wekker is ook te 
gebruiken als standaard wekker zonder de beweegfunctie.
Rijdende wekker rose

Rijdende wekker rose. Heeft u moeite met opstaan? Dan is deze wekker de 
ideale oplossing voor u! 
 Nadat het alarm is afgegaan, rijdt de wekker weg en valt van het nachtkastje. U 
zult moeten opstaan om de wekker uit te kunnen zetten. De wekker is ook te 
gebruiken als standaard wekker zonder de beweegfunctie.

Rijdende wekker wit. Heeft u moeite met opstaan? Dan is deze wekker de 
ideale oplossing voor u! 
 Nadat het alarm is afgegaan, rijdt de wekker weg en valt van het nachtkastje. U 
zult moeten opstaan om de wekker uit te kunnen zetten. De wekker is ook te 
gebruiken als standaard wekker zonder de beweegfunctie.
Crazy Vervelend Luid Vliegende Helikopter Wekker Lazy Wekker UFO

Crazy Vervelend Luid Vliegende Helikopter Wekker Lazy Wekker UFO. Met dit 
alarm komt u gegarandeerd uit bed. Nadat het alarm af gaat, stijgt de propeller 
op en vliegt door de kamer. Dit betekent dat u uit het comfortabele bed moet 
komen om het alarm uit te zetten! Het alarm gaat pas uit wanneer de propeller 
weer op het alarm gezet wordt. • Voeding: 4x AA batterij (excl.)  
Tondeuze
Tondeuze 9- delig
iBello Mini Ultrasonic Aroma Humidifier licht bruin.
iBello Mini Ultrasonic Aroma Humidifier kleur licht bruin. Inhoud 130 ml. Geeft 
6 verschillende led kleuren. Maat is 10 x 10 x 10 cm.
iBello Mini Ultrasonic Aroma Humidifier donker bruin.



2019209-032

2019209-033

2019209-034

2019209-035

2019209-036

2019209-037

2019209-038

2019209-039

2019209-040

2019209-041

2019209-042

2019209-043 Heimeier thermostaatkop 2m bediening op afstand

iBello Mini Ultrasonic Aroma Humidifier kleur donker bruin. Inhoud 130 ml. 
Geeft 6 verschillende led kleuren. Maat is 10 x 10 x 10 cm.
Tronix luchtbevochtiger 3 liter
1x Tronix luchtbevochtiger met nachtlamp. Water reservoir is circa 3 liter. 
Winkelverkoopprijs € 69,95.Conditie: Nieuw.
1x router, wifi n versterker mini router

1x router, wifi n versterker mini router. Kleur: zwart. Deze mini router zorgt 
ervoor dat het draadloze signaal is te versterken waardoor er een beter dekking 
in huis of kantoor ontstaat. De mini router vangt namelijk een draadloos signaal 
op en stuurt dit vervolgens met dezelfde sterkte weer door. Versterkt 
draadloos signaal. Snelheden tot wel 300Mbps. Klein formaat, voor in het 
stopcontact. Winkelverkoopprijs € 44,-.Conditie: Nieuw.
iBello aroma diffuser licht model 
1x iBello aroma diffuser inclusief afstandbediening. Water reservoir is circa 400 
ml. Verschillende kleuren led, bevat een timer. Winkelverkoopprijs € 69,95. 
Conditie: Nieuw.
iBello aroma diffuser donker model 
1x iBello aroma diffuser inclusief afstandbediening. Water reservoir is circa 400 
ml. Verschillende kleuren led, bevat een timer. Winkelverkoopprijs € 69,95. 
Conditie: Nieuw.
Unicorn led lamp hoofd wit
1x Unicorn led lamp, hoofd. Kleur: wit. Grote circa 22,5 x 26,5 x 3 cm. Als sfeer 
licht of nachtlamp te gebruiken. Werkt op 2 AA batterijen, deze worden niet 
meegeleverd. Winkelverkoopprijs € 29,90. Conditie: Nieuw.
Unicorn led lamp hoofd rose
1x Unicorn led lamp, hoofd. Kleur: rose. Grote circa 22,5 x 26,5 x 3 cm. Als sfeer 
licht of nachtlamp te gebruiken. Werkt op 2 AA batterijen, deze worden niet 
meegeleverd. Winkelverkoopprijs € 29,90. Conditie: Nieuw.
Unicorn led lamp staand wit
1x Unicorn led lamp, staand. Kleur: wit. Grote circa 30 x 23 x 3 cm. Als sfeer 
licht of nachtlamp te gebruiken. Werkt op 2 AA batterijen, deze worden niet 
meegeleverd. Winkelverkoopprijs € 29,95. Conditie: Nieuw.
Unicorn led lamp staand rose
1x Unicorn led lamp, staand. Kleur: rose. Grote circa 30 x 23 x 3 cm. Als sfeer 
licht of nachtlamp te gebruiken. Werkt op 2 AA batterijen, deze worden niet 
meegeleverd. Winkelverkoopprijs € 29,95. Conditie: Nieuw.
Sports Earphone + Armbandset
Sports Earphone + Armbandset
iBello disco laser LED licht
iBello disco laser LED licht. Laser projector die lasers laat knipperen op de maat 
van de muziek
 Creëert mooie patronen, werkt sfeerverhogend en ideaal voor feestjes en 
andere gelegenheden.

Weight Watchers Omelet maker
Weight Watchers Omelet maker inclusief met recepten.



Heimeier thermostaatkop 2m bediening op afstand, 50,- in de winkel
2019209-044

2019209-045

2019209-046

2019209-047

2019209-048

2019209-049

2019209-050

2019209-051

2019209-051

2019209-052

2019209-053

2019209-054

2019209-055

2019209-056

2019209-057

2019209-058

1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger 

1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger Charging Cradle 
Holder Voor iPhone X 8 7 6 6 s Plus 6 5 s 5 Voor Apple Horloge Charger roze.
1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger 

1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger Charging Cradle 
Holder Voor iPhone X 8 7 6 6 s Plus 6 5 s 5 Voor Apple Horloge Charger zwart.
1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger 
1x   2 in 1 Multifunctionele Telefoon Stand Dock Charger Charging Cradle 
Holder Voor iPhone X 8 7 6 6 s Plus 6 5 s 5 Voor Apple Horloge Charger wit.
Asus ZenFone 2 Laser 32GB
Asus ZenFone 2 Laser 32GB, dual sim. Kleur: wit.  Conditie: Nieuw
Apple Watch 38mm rose gold
Apple Watch 38mm rose gold, genaration 1. Inclusief nieuwe zwarte 
polsbandjes in 2 maten en oplader. Conditie: Refurbished A
Apple Watch 38mm silver
Apple Watch 38mm silver, genaration 1. Inclusief nieuwe zwarte polsbandjes in 
2 maten en oplader. Conditie: Refurbished A
Apple Watch 42mm space grey
Apple Watch 42mm  stainless, genaration 1. Inclusief nieuwe zwarte 
polsbandjes in 2 maten en oplader. Conditie: Refurbished B
Apple Watch 42mm space grey
Apple Watch 42mm space grey, genaration 1. Inclusief nieuwe zwarte 
polsbandjes in 2 maten en oplader. Conditie: Refurbished B
Apple Watch 42mm space grey
Apple Watch 42mm space grey, genaration 1. Inclusief nieuwe zwarte 
polsbandjes in 2 maten en oplader. Conditie: Refurbished B
Apple iPad 2 black 16GB
Apple iPad 2 black 16GB  kleur: silver inclusief nieuwe oplader en USB kabel. 
Rufurbished grade B
Apple iPad 2 black 16GB
Apple iPad 2 black 16GB  kleur: silver inclusief nieuwe oplader en USB kabel. 
Rufurbished grade B
Apple iPad mini black 16GB
Apple iPad mini 16GB, kleur: black inclusief nieuwe oplader en USB kabel. 
Rufurbished grade B. 
Apple iPad mini black 16GB
Apple iPad mini 16GB, kleur: black inclusief nieuwe oplader en USB kabel. 
Rufurbished grade B. 
LG Nexus 5X Carbon Black
LG Nexus 5X Carbon Black. Nieuw maar zonder doos.
Wileyfox spark X 16GB.kleur zwart. 
Wileyfox spark X 16GB.kleur zwart. Nieuw
Electrische Onkruidverbrander



2019209-059

2019209-060

2019209-061

2019209-062

2019209-063

2019209-064 Projectie wekker zwart

2019209-065

2019209-066

2019209-067 Powerbank zonne-energie 5000mAh geel 
Powerbank zonne-energie 5000mAh geel 

2019209-068 Powerbank zonne-energie 5000mAh groen 
Powerbank zonne-energie 5000mAh groen 

2019209-069 Powerbank zonne-energie 5000mAh blauw
Powerbank zonne-energie 5000mAh blauw

2019209-070 LED hoofdlamp

Electrische Onkruidverbrander. Krachtige 2000W onkruidverbrander verwarmt 
tot 650 graden. 2- in -1: zowel op volle lengte als compact model te gebruiken.
iBello ergonomische muis draadloos rechtshandig
iBello ergonomische muis draadloos rechtshandig.  Voor rechtshandige, 
batterijen niet inbegrepen.
iBello draadloze presenter
1x iBello draadloze presenter voor bijvoorbeeld Powerpoint. Bevat een rode 
laseraanwijzer en de presenter heeft een bereik tot circa 15 meter.Conditie 
Nieuw.
 iBello parkeer sensoren ultrasoon 
 iBello parkeer sensoren ultrasoon.  De set bestaat uit 4 sensoren, deze zijn 
blank en kunnen in kleur gespoten worden, een display, bekabeling en 
gatenboor.
Carrera Tondeuze
Carrera Tondeuze. - CARRERA
 tondeuse met haaropzetstuk (3, 6, 9 en 12 mm), baardopzetstuk (3, 4, 5 en 6 
mm), precisietrimmer, neus-
 en oorhaartrimmer en scheeropzetstuk, roestvrijstalen messen, incl. 
accessoires zoals laadstation, schaar,
 borsteltje, olie, enz.
 incl. recupel
iBello smartphone telescoop
1x iBello smartphone telescoop met tripod. Ter waarde van € 49,95.

Handige iBello projectie wekker/klok en weer station in 1. Meet de 
temperatuur en de luchtvochtigheid. Werkt op batterijen en op stroom 
(batterijen niet meegeleverd).
Mirror wekker square 

iBello mirror wekker vierkant. De wekker heeft meerdere functies zoals tijd en 
temperatuur aanduiding, nachtmodus en verschillende lichtniveaus. Dit maak 
de mirror wekker een zeer functionele maar toch stijlvolle wekker.
Mirror wekker long

iBello mirror wekker langwerpig. De wekker heeft meerdere functies zoals tijd 
en temperatuur aanduiding, nachtmodus en verschillende lichtniveaus. Dit 
maak de mirror wekker een zeer functionele maar toch stijlvolle wekker.

LED hoofdlamp.  3 krachtige LED-lampjes met inzoom mogelijkheid, verstelbare 
hoofdband, USB batterijen oplader inclusief 2 oplaadbare batterijen. Gewicht 
circa 250 gram. Gemaakt met aluminium.



2019209-071

2019209-072

2019209-073

2019209-074

2019209-075

2019209-076

2019209-077

2019209-078

2019209-079
2x mooie vintage touw lampen lengte 1 meter exclusief lichtbron

2019209-080
2x mooie vintage touw lampen lengte 1 meter exclusief lichtbron

2019209-081

2019209-082

2019209-083

2019209-084

2019209-085 1x Luxe plafondlamp met 8 lichtpunten.
1x Luxe plafondlamp met 8 lichtpunten.  Inclusief 8x lichtbron

2019209-086 1x vintage touw wandlamp
1x vintage touw wandlamp. Inclusief 1x lichtbron.

iBello luchtkoeler USB zwart
iBello luchtkoeler USB zwart. Luchtkoeler met LED verlichting, bevat 3 
koelstanden.
iBello luchtkoeler USB wit
iBello luchtkoeler USB wit. Luchtkoeler met LED verlichting, bevat 3 
koelstanden.
Urbeats Wired Earphones Bleu-Genuine Beats by Dre
Urbeats Wired Earphones Bleu-Beats by Dre. Refurbished
Urbeats Wired Earphones Silver-Beats by Dre
Urbeats Wired Earphones Silver-Beats by Dre. Refurbished
Beats Tour2 Titanium Earphones With Medium Earbuds Only
Beats Tour2 Titanium Earphones With Medium Earbuds Only. Refurbished
 iBello mini gps tracker magnetisch 
 iBello mini gps tracker magnetisch.  Deze GPS tracker bevestig je in een 
handomdraai. Dankzij de twee ingebouwde krachtige magneten installeer je 
hem ook op bijvoorbeeld je auto. Je hebt er geen extra bevestigingsmateriaal 
voor nodig, dus een kind kan de was doen. Ook al is deze tracker is met z’n 
afmetingen van 3.5 x 2.0 x 1.4 centimeter echt mini, de behuizing is erg sterk. 
Werkt met iOS en Android.
 iBello mini spy camera HD 
 iBello mini spy camera HD. Aantal 1 Type: HD Kleur: Zwart voorzien van diverse 
accessoires productbeschrijving: Grote circa 2,2 x 2,2 x 2,2 cm. Deze full HD 
camera beschikt ook over night vision en word geleverd met diverse 
accessoires.
Speaker bluetooth slimline LED
Speaker bluetooth slimline LED. Slimline bluetooth speaker met 4 kleuren 
schema's.
Plafond lampen vintage touw 2 stuks - 2x  1 mtr.

Plafond lampen vintage touw 2 stuks - 2x  2 mtr.

Fingertip hartslagmeter oximeter

Fingertip hartslagmeter oximeter. De Fingertip Pulse Oximeter is een praktisch 
en handig apparaatje, als je je zuurstofgehalte in je lichaam en je hartslag wilt 
registreren. Eigenlijk onmisbaar voor hartpatiënten, sporters en longpatiënten. 
Maar bijvoorbeeld ook voor mensen die net zijn gestopt met roken.
Carrera stijltang Keramisch 
Carrera stijltang Keramisch.  Carrera stijltang voor dames met keramische 
platen.
1x plafondlamp 4 meter. - 2x 2 mtr.
1x plafondlamp 4 meter. - 2x 2 mtr. exclusief lichtbron
1x plafondlamp 4 meter. - 2x 2 mtr.
1x plafondlamp 4 meter. - 2x 2 mtr. exclusief lichtbron



2019209-087 2x vintage touw wandlamp
2x vintage touw wandlamp. Inclusief 2x lichtbron.

2019209-088 Philips myLiving Millennium Spot Aluminium (4 spots)

Philips myLiving Millennium Spot Aluminium (4 spots). Hou je wel van een 
moderne lamp in je woon- of slaapkamer? Dan is het niet gek dat je oog op 
deze Philips myLiving Millennium 4 spotlamp gevallen is. Deze spot is modern 
en past toch in elk interieur. De spot is voorzien van vier lampen. Je kunt deze 
lampen draaien naar elke gewenste richting. Misschien een beetje extra licht 
op het schilderij waar je zo trots op bent? hoogte 14,9 cm. breedte 100,6 cm. 
diepte 16 cm. Adviesprijs 289,- euro.


	Worksheet

