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Base Cooler  EPK803
Wesdar
•Alimentação: USB 5V
•Cor: Preto
•Dimensões (C x L x A): 320 x 345 x 35 mm
•1cooler com LED verde

Base Cooler EPK805
Wesdar
•Alimentação: USB 5V

•Dimensões (C x L x A): 336 × 261 × 30mm
•1 cooler com LED 

Base Cooler  EPK807
Wesdar
•Alimentação: USB 5V

•Dimensões (C x L x A): 285 x 360 x 50 mm
•1 cooler com LED  
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•Cor: Preto

•Cor: Preto

   EPK803BWSB

   EPK805BWSB

   EPK807BWSB
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Teclado  WDMK4
Wesdar
•USB
•Plug and Play

•Cor: Preto /Teclas iluminadas
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•104 teclas 

•Teclado Gamer Wesdar com fio, 104 teclas, possui uma incrível retroiluminação multicolorida,

 cabo de 1,5m trançado. Possui teclas suspensas com melhor tempo de reação que os teclados

 padrões e ainda possui um design compacto para seu maior conforto e praticidade.

       WDMK4XEWSB
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MousePad  WDGP1
Wesdar

•Material da base: Borracha

•Medidas do produto ( C x L x A ): 900 x 400 x 3mm
•Material da superfície : Tecido

Bem texturizado para máximo controle do mouse. 
Base de borracha aumentando sua durabilidade. 

       WDGP1XXWSX
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Mouse + Mouse Pad WDX2
Wesdar
•Cabo: 1,45 metro

•Resolução de : 800/ 1200 / 1600/ 2400DPI
•Plug and Play
•Interface: USB
•Quantidade de botões: 6

•Botão de avanço/retrocesso : Sim

Mouse  WDX7
Wesdar
•Cabo: 1,7 metro

•Resolução de : 800/ 1200/ 2400/ 3200 DPI
•Plug and Play
•Interface: USB
•Quantidade de botões: 7

•Botão de avanço/retrocesso : Sim

•Cor: Preto (Iluminação RGB - Alterada via Software)

•Cor: Preto (detalhes em prata)

Mouse WDX9
Wesdar
•Cabo: 1,65 metro

•Resolução de : 1200/ 2400/ 3200/ 4000 DPI
•Plug and Play
•Interface: USB
•Quantidade de botões: 10

•Botão de avanço/retrocesso : Sim

•Cor: Preto (Iluminação RGB - Alterada via Software)

     WDX2XXGWWB

      WDX7XXBWWB

       WDX9XXBWWB



GANCHO ANEL P CELULAR WDM1
Wesdar

•Cor: Amarelo (detalhes branco e niquelado)

•Tecnologia: Adesiva de micro ventosas
•Design: Compacto e fino (6,1 mm)

•Utilizado: Horizontal ou vertical

O adesivo pode ser lavado em água e reaplicado novamente sem perder a função. 

•Funciona como um anel para o dedo, prevenindo quedas e servindo como suporte. 
Ótimo acessório para tirar foto, digitar texto, ouvir música, assistir vídeos ou filmes 
sem precisar segurar o seu smartphone pois acompanha um gancho suporte para 
ser encaixado e pendurado o aparelho celular. Utilizado em todas as marcas de 
celulares, tablets e também sobre as capas. Pode ser aplicado e removido várias 
vezes sem deixar resíduo, pois possui  tecnologia adesiva de microventosas. 

          WDM1XXMMPY

G
a
n
ch
o
 a
n
el
 p
 /
 c
el
u
la
r 

 

8 Catálogo de Produtos Wesdar - 2019 



Fo
n

es

Fo
n

es

Fone   WDGH1
Wesdar

•Canal de áudio: 7.1
•Comprimento do cabo: 2.35m
•Controle de volume: Sim
•Cor: Marrom (detalhes preto e azul)
•Diâmetro dos fones de ouvido: 40mm*2
•Freqüência de reposta: 20~20kHz 
•Impedância do fone: 32Ω±15% 
•Impedância do microfone: 2.2kΩ
•Microfone: Sim
•Plug and play: Sim 
•Sensibilidade do fone: 112db±3db
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•Tipo de conexão: USB 
•Sensibilidade do microfone: 58db±2db

Fone  WDGH2 
Wesdar

•Canal de áudio: 7.1
•Comprimento do cabo: 2.6m
•Controle de volume: Sim
•Cor: preto
•Diâmetro dos fones de ouvido: 50mm*2
•Freqüência de reposta: 20~20kHz
•Impedância do fone: 32Ω±15% 
•Impedância do microfone: 2.2kΩ
•Microfone: Sim
•Plug and play: Sim 
•Sensibilidade do fone: 116db±3db

•Tipo de conexão: USB 
•Sensibilidade do microfone: -42db±2db

    WDGH1XMWLM

    WDGH2XXWLB
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CARREGADOR PORT. 7500MAH  WDS28
Wesdar

•Capacidade: 7500mAh

•Cor: preto (detalhes em azul)
•Conexões: 1 Saída USB e 1 Entrada Micro USB 

•Material: ABS + Silicone
•Saídas USB: 5VDC
•Tensão e Corrente de Entrada: 5VDC, 2.1A
•Tensão e Corrente de Saída: 5VDC, 2.1A
•Tipo de Bateria: Íon de Litio

Wesdar

•Capacidade: 6000mAh

•Cor: Branco (detalhes amarelo)
•Conexões: 2 Saídas de USB e 1 Entrada Micro USB

•Material: ABS 
•Saídas USB: 5VDC
•Tensão e Corrente de Entrada: 5VDC, 2A
•Tensão e Corrente de Saída: 5VDC, 2.1A
•Tipo de Bateria: Íon de Litio

CARREGADOR PORT. 6000MAH  WDS43

       WDS28XLWPB

        WDS43XYWWW
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CARREGADOR PORT. 8000MAH  WDS6
Wesdar

•Capacidade: 8000mAh

•Cor: Preto (detalhes branco)
•Conexões: 2 Saídas USB e 1 Entrada Micro  

•Material: ABS 
•Saídas USB: 5VDC
•Tensão e Corrente de Entrada: 1 x Micro USB (5VDC, 1A)
•Tensão e Corrente de Saída: 2 x USBs ( 5VDC, 2,1A)
•Tipo de Bateria: Íon de Litio

         WDS6XXBWLB
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Wesdar

•Capacidade: 5000mAh

•Cor: preto (detalhes em vermelho)
•Conexões: 1 Saída USB e 1 Entrada Micro USB 

•Material: ABS + Silicone
•Saídas USB: 5VDC
•Tensão e Corrente de Entrada: 5VDC, 2.1A
•Tensão e Corrente de Saída: 5VDC, 2.1A
•Tipo de Bateria: Íon de Litio

CARREGADOR PORT. 5000MAH  WDS26

       WDS26XEWPB

 

•Cor: Rosa ouro
•Material: Alumínio
•Portas USB: 1
•Proteção: Sobre tensão, sobre corrente, sobrecarga, curto-circuito
•Tensão e Corrente de Entrada: 12-24V
•Tensão e Corrente de Saída: DC 3.6V-6.5V/3A, 6.5V-9V/2A,9V-12V/1.5A

CCCARREGADOR CEL CARRO ALUMÍNIO  WDU10
Wesdar            WDU10XBWWB
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