KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK

19:-

Max 1 per kund

Ny butik
i Mörby
Centrum!
Det firar vi i Mörby Centrum
(Golfvägen 8) från den
11 november kl. 10 t.o.m.
den 13 november.

Cykellampor 2-pack
Läs mer på kjell.com/64670.
300 st. i butik.

149:Max 1 per kund

Trådlös snabbladdning
för iOS och Android
Läs mer på kjell.com/97940.
100 st. i butik.

Trådlös övervakningskamera
Läs mer på kjell.com/62680.
100 stk. i butik.

99:-

Max 1 per kund

Nu öppnar vi i Mörby Centrum!
För över 30 år sedan öppnade Kjell & Company
sin första butik i Sundsvall. Nu öppnar vi en
butik till i Mörby Centrum i Danderyd.

79:-

Max 1 per kund

Under åren har vårt sortiment växt på både
bredden och djupet, och även om butikerna kan
se små ut, så finns de flesta av tillbehören som du
hittar på kjell.com även här. Vi har nämligen 90 %
av vårt sortiment bakom disk!
Vi önskar att ge kunder i och runtom Stockholm
en nygammal upplevelse inom detaljhandel – likt
den klassiska lanthandeln. I butiken hittar ni mina
motiverade kollegor som brinner för kundservice och alltid med målbilden att förenkla ditt
liv genom teknik. Hos oss är
kunskap om sortimentet
i fokus och vi guidar dig
gärna till den bästa
lösningen för dig.

Lödkolvset 30 W
Startpaket för lödning. Levereras med lödkolv (30 W),
lödkolvsställ, rengöringssvamp, tennsug samt 17 g lödtenn.
Läs mer på kjell.com/40060. 100 st. i butik.

Varmt välkommen!
Kim Ärnbäck,
Service Point Manager,
Mörby Centrum.

299:Max 1 per kund

Avståndsmätare
Laddbar
luftpump
Passar till bildäck och cykeldäck
(som har bilventil), uppblåsbara
madrasser, fotbollar osv. Läs mer
på kjell.com/48798. 50 st i butik.

Mäter upp till 40 m. Hög
precision (± 3 mm). Beräknar
volym, area och diagonaler.
Läs mer på kjell.com/49048.
50 st. i butik.

199:Max 1 per kund

Starthjälp och powerbank
Mophie Go Rugged Compact. Laddar flera
enheter samtidigt. 8000 mAh för laddning
flera gånger. Starthjälp och inbyggd
ficklampa. Läs mer på kjell.com/45003.
50 st. i butik.

499:-

Max 1 per kund

2

99:-

Max 1 per kund

Multifunktionslampa 500 lm
Lätt pannlampa med flera användningsområden.
Med fäste för att sättas på kläder. Laddas via
magnetisk USB-kabel. Vädertålig (IPX4). Läs mer på
kjell.com/64644. 100 st. i butik.

49:-

Max 1 per kund
Smart LED-list med wifi
Dimbar och justerbar färgtemperatur. Styr
med mobilen – eller rösten. Kan användas inne
och ute (IP44). Läs mer på kjell.com/51676.
50 st. i butik.

Nattlampa med rörelsedetektor

249:-

Perfekt för garderoben, förrådet eller städskrubben.
Automatisk avstängning. Läs mer på kjell.com/64561.
50 st. i butik.

Max 1 per kund

19:-

Max 1 per kund
Cykellampor 2-pack
Små och praktiska LED-cykellampor
med fast, kraftfullt sken. Läs mer på
kjell.com/64670. 300 st. i butik.

149:Max 1 per kund

99:-

Max 1 per kund
Laddningsbar ficklampa 1000 lm
Vädertålig (IPX4). Justerbar ljuskägla. Ställbar ljusstyrka.
Läs mer på kjell.com/64543. 100 st. i butik.

Trådlös högtalare med stämningsbelysning
Upphängningsbar högtalare med LED-belysning. Dimbar
mysbelysning. Styr musik och ljus direkt på högtalaren.
Läs mer på kjell.com/99265. 100 st. i butik.
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Magnetisk powerbank
10 000 mAh
Upp till 15 W. Magsafe för
iPhone 12, 13 och 14. USB-PD
och Quick Charge. Läs mer på
kjell.com/20812. 100 st. i butik.

199:Max 1 per kund

149:-

Laddare för laptop,
surfplattor och mobil

Max 1 per kund

Liten USB-PD-laddare med stöd
för upp till 65 W snabbladdning.
Läs mer på kjell.com/90285.
50 st. i butik.

Rengöringskit för
mobiltelefon och surfplatta
Hygienkit för smarta prylar.
Rengöringsmedel och mikrofiberduk.
Alkoholfri. Läs mer på kjell.com/18011.
100 st. i butik.

9:-

Max 1 per kund

Objektiv-kit mobilkamera
För kreativt mobilfotograferande.
Passar de flesta mobiler.

11-i-1
3 objektiv och 8 filter. Läs mer på
kjell.com/20570. 100 st. i butik.

99:-

Max 1 per kund

5-i-1
5 objektiv. Läs mer på
kjell.com/20571. 100 st. i butik.

199:-

Max 1 per kund

Mobilhållare till
bilens fläktgaller

Trådlös högtalare
Roxcore Beat. Stänksäker (IPX6).
Parkoppla flera högtalare (TWS).
Uppladdningsbar, speltid på 4-6h.
Läs mer på kjell.com/90795.
100 st. i butik.

99:-

Ledad universalhållare för mobil och GPS.
Roterbar 360°. Enkel att montera. Läs mer
på kjell.com/97251. 100 st. i butik.

19:-

Max 1 per kund

Max 1 per kund

Sömnhögtalare
Somna snabbare med avkopplande
ljud. Välj mellan 8 olika ljud. Fungerar
även som Bluetooth-högtalare. Läs
mer på kjell.com/47127. 50 st. i butik.
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199:Max 1 per kund

UTP-nätverkskabel
Cat. 6, 10 m
Lämplig för överföring upp till
(och över) 1 Gb/s. Läs mer på
kjell.com/68084. 50 st. i butik.

29:-

Max 1 per kund

999:Max 1 per kund

HDMI-kabel, 1 m
Lämplig för upplösningar upp till Ultra
HD. Läs mer på kjell.com/68094.
100 st. i butik.

19:-

Mesh-system, 3-pk.
TP-link Deco M4 är ett paket med högpresterande, funktionspackade mesh-enheter som skapar ett sömlöst wifi-nätverk
över hela hemmet. Lättanvänt med den tillhörande appen!
Läs mer på kjell.com/62058. 30 stk. i butik.

Max 1 per kund

Dokumentförstörare A4
Placeras på valfri papperskorg. Strimla sex ark åt gången.
Läs mer på kjell.com/19113. 50 st. i butik.

9:-

Max 1 per kund

99:-

Tunn musmatta
Låg friktion. 260x220.
Läs mer på kjell.com/94244.
100 st. i butik.

Max 1 per kund

Trådlös Bluetooth-mus

99:-

Mellanstor mus med automatisk
batterisparfunktion. Läs mer på
kjell.com/61714. 50 st. i butik.

Max 1 per kund

149:Max 1 per kund

Liten och
lättinstallerad
inomhuskamera

Trådlös övervakningskamera
Lättanvänd, nätverksansluten och trådlös övervakningskamera. Utrustad med rörelsedetektor. Läs mer på
kjell.com/62680. 100 stk. i butik.

299:-

Utomhuskamera med
2K och
inbyggd
siren.

Max 1 per kund

Kom ihåg
SD-kort!
Art. 90988-90

Trådlös utomhuskamera
En lättanvänd, trådlös nätverkskamera för utomhusbruk.
Utrustad med rörelsedetektor. Läs mer på kjell.com/62863.
100 stk. i butik.
5

Rakapparat
För ett hudnära resultat. Individuellt roterande
rakblad. Vattentålig (IPX6). Laddas via USB. Läs
mer på kjell.com/65045. 50 st. i butik.

99:-

Max 1 per kund

Vibrerande massageboll

99:-

Max 1 per kund

För spända muskelgrupper. Liten och praktisk 2 intensitetsnivåer. Läs mer på kjell.com/47963.
50 st. i butik.

499:-

Induktionsplatta Pro 2100 W
Exakt temperaturkontroll med termometer. 12 nivåer
och flera smarta funktioner. Säkerhetstimer och barnlås.
Läs mer på kjell.com/47035. 30 st. i butik.

Max 1 per kund

Vi har prylarna du behöver!
Termometer för
inne- och utetemperatur
Inbyggd klocka. Minne för
lägsta och högsta temperatur.
Visar trender. Läs mer på
kjell.com/49106.
100 st. i butik.

29:-

Max 1 per kund

19:-

Max 1 per kund
Överfallslarm 100 dB

6

Överfallslarm med ficklampa. Kan höras
på upp till 200 meters avstånd. Läs mer
på kjell.com/64638. 100 st. i butik.

299:Max 1 per kund

29:-

Max 1 per kund

Dammsugarpåse S-bag, 10-pk.

Slowjuicer

Passar dammsugare från bl.a. AEG,
Volta, Electrolux och Philips. Läs mer
på kjell.com/60200. 100 st. i butik.

Mer effektiv än traditionell juicemaskin. Bibehåller viktiga vitaminer och fibrer.
Tyst och lättanvänd. Läs mer på kjell.com/47042. 50 st. i butik.

TV-högtalare med Bluetooth
Slimmad soundbar med klart ljud som passar
under TV:n eller datorskärmen och kan väggmonteras med medföljande fäste. Läs mer på
kjell.com/90035. 50 st. i butik.

299:Max 1 per kund

149:Max 1 per kund

Glöm inte
etiketter!
Art. 25359,
25363

199:Max 1 per kund

Trådlöst fönster- och dörrlarm 4-pack
Med 130 dB siren. Lättinstallerat. Paket med fjärrkontroll
och 4 sensorer Läs mer på kjell.com/51448. 50 st. i butik.

Trådlös etikettskrivare
Skriv ut trådlöst från mobilen. Mobilapp med kreativa
möjligheter. Ansluts via Bluetooth, laddas via USB. Läs
mer på kjell.com/25357. 50 st. i butik.

7

1 kr/st.

10:499:Max 1 per kund

Max 1 paket
per kund
AA- eller AAA-batterier, 10-pk.

Alkaliska batterier med hög kapacitet. Läs mer på
kjell.com/32300 eller 32302. 300 st. av varje i butik.

Bilkamera med dubbla kameror

Ladda 50 %
på bara 30
minuter!

För invändig och utvändig inspelning. Hög
bildkvalitet. GPS och mobilapp. Läs mer på
kjell.com/40722. 50 st. i butik.

49:-

Max 1 per kund
USB-C till Lightning-kabel
1 m. kabel för iPhone eller iPad.
Läs mer på kjell.com/99424.
100 st. i butik.

Snabbladdare för
mobil och tillbehör
Upp till 30 W snabbladdning. Passar
även MacBook Air med USB-C.
Perfekt för Apple Magsafe. Läs mer
på kjell.com/20851. 100 st. i butik.

99:-

Max 1 per kund

Laddkabel USB-C

19:-

Max 1 per kund

1 m. USB-C-kabel för synkning
och laddning av mobiler med
USB-C-kontakt. Läs mer på
kjell.com/89333.
100 st. i butik.

49:-

Max 1 per kund

Ställ för mobil och surfplatta
Justerbart i 10 lägen. Gummerad botten.
Läs mer på kjell.com/96894. 100 st. i butik.

KUNSKAP OCH TILLBEHÖR TILL HEMELEKTRONIK
Erbjudandena gäller endast i butiken Kjell & Company på Golfvägen 8, Mörby Centrum i Danderyd till och med 2022-11-13. Vi förbehåller oss rätten att göra tryckfel och slutsålda varor.
Se kjell.com för öppettider och lagerstatus i våra butiker, eller kontakta kundservice på www.kjell.com/kundservice.

