Професионални
инструменти
Pro Tech Kit Toolkit

149

Manta Precision

Усъвършенстван набор от
инструменти за
професионални техници и
ентусиасти. Съдържа
инструменти за завинтване,
отваряне, захващане, лостове
и сондиране. Всичко
необходимо за ремонт на
потребителска електроника.

Най-широкият асортимент от
битове, допълнен с всеки
водач, който ще се справи с
всеки ремонт или проект.
Включва стандартни битове,
за да се справяте с всичко - от
прецизен ремонт на
електроника до домашни
проекти.

лв

129

лв

Mahi Precision

Mako Precision

В допълнение към
стандартните Phillips и
Flathead, този комплект
включва всички 1/4 бита
форм-фактор, които ще ви
трябват, за да се справите с
всеки ремонт в къщи или на
работното място.

69

69

лв

лв

iOpener Toolkit

Избрани са 64 битови
накрайници за отвертка,
базирани на данни от хиляди
ръководства за ремонт.
Съдържа накрайници за
ремонт на мобилни телефони,
игрови конзоли, лаптопи,
настолни компютри, таблети,
малки уреди и много други!

Essential Toolkit V2

iOpener е инструмент за
отваряне на таблети,
предназначен да прилага
топлина директно и
равномерно към компонентите
на корпуса, свързани с
лепило.

Essential Electronics Toolkit
съдържа съществените
инструменти за оптимален
старт в света на ремонтите на
електроника. Смяната на
пукнатия дисплей на
смартфона е възможна, както
и смяна на батерията или
пълна ревизия на таблета.

59

лв

59

лв

You can fix it.
We show you how.

Magnetic Project Mat

49

Ремонтът може да бъде
труден. Тази подложка ще ви
улесни със сигурност.
Проектиран от техници, за
техници, магнитната подложка
с 20 x 25 cm решава много
проблеми при ремонт с много
и малки елементи.

Tweezer Set Pro
Достигни и хвани всяко едно
винтче или малък елемнт с
комплетка от три прецизни
пинсети!

49

лв

лв

Jimmy

Dust Blower

Висококачественото
стоманено острие.
Ергономична дръжка и
гъвкаво стоманено острие
улесняват отварянето на
устройства и може лесно да
се упреличи с прецизност на
хирургически скалпел.

Премахнете прах от
сенситивни повърхности като
сензори и обективи.

25

лв

Opener Tookit

15

лв

Индивидуално проектираната
дръжка осигурява сила на
отваряне с много сцепление.
Изработен от твърд материал,
този инструмент ще отвори и
най-тесните пролуки на
вашите устройства, без да
надраска или нарани
отделните детайли.

20

лв

Utility Knife
iFixit Utility Knife е удобен
инструмент за всички, които
отварят кутии от време на
време или се нуждаят от
остър нож за да прорежат
тънки материали като
пластмаса и хартия.

15

лв

