
RÅD OG TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK

Les om 
smarte 
hjem på 
side 4-5

Motordrevet 
overvåkingskamera
Les mer på side 5. 
200 stk. i butikk.  
Maks 1 per kunde.

Massasjepistol 
for stive muskler
Les mer på www.kjell.com/47989. 
100 stk. i butikk.  
Maks 1 per kunde.

Sykkellykter
Les mer på 
www.kjell.com/64670. 
500 stk. i butikk.  
Maks 1 per kunde.

99,-
499,-

80 % RABATT

499,-
1490,-

67 % RABATT

9,-
99,90

91 % RABATT

Nå 
åpner vi i 

Fredrikstad
Feiring i Østfoldhallene 

fra 15. oktober kl. 10 
til og med 19. oktober

Gratis
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I løpet av våre 30 år har vi ikke bare vokst ut over 
Sveriges landegrenser – utvalget vårt har også vokst 
i bredden og dybden, og det meste tilbehøret vi har på 
kjell.com, finnes også på lager bak disken i alle butikker, 
selv om butikkene ser små ut. 

Med liten butikk og stort varelager ønsker vi å gi folk 
i og rundt Fredrikstad en ny opplevelse innen detalj-
handel, hvor kundeservice og kunnskap om sortimen-
tet skal være i fokus. I butikken 
vår vil du møte mine topp 
motiverte kolleger som 
brenner for å forenkle 
folks liv gjennom tek-
nologi, og jeg lover deg 
at du vil møte en kun-
deservice utover det 
vanlige.

Vi ser virkelig frem til å 
feire og ta imot alle våre 
herlige kunder i vår nyeste bu-
tikk – en av over 130 i Norden og 
vår 24. i Norge – og byr derfor på 
massevis av knallpriser. 

Du er hjertelig velkommen!
Hilsen Caroline, 
Landschef Norge

Nå har vi åpnet i 
nærheten av deg!
For over 30 år siden åpnet Kjell & Company sin første 
butikk i den svenske byen Sundsvall. Nå er det endelig 
Fredrikstad sin tur!

49,-
149,90

67 % RABATT

Trådløs Qi-hurtiglader
Unngå flokekaos med kabler og kontakter. 
Fungerer like bra med Android-mobiler 
som iPhone. Les mer på kjell.com/99582. 
100 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

99,-
399,90

75 % RABATT

Trådløst termometer 
for inne- og ute-
temperatur
Les mer på kjell.com/49107. 
100 stk. i butikk. Maks 1 per 
kunde.

Avståndsmåler 
Avansert og nøyaktig profesjonell 
avstandsmåler med laser. Les 
mer på kjell.com/49049. 30 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

199,-
699,-

72 % RABATT

29,-
99,90

Støvsugerposer S-bag, 10-pk.
Passer støvsugere fra bl.a. AEG, Volta, 
Electrolux og Philips. Består av flere lag 
som fanger opp mikroskopiske partikler. 
Les mer på kjell.com/60200. 100 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Telys med fjernkontroll
18 stk. batteridrevne, fjernstyrte LED-telys med 
varmhvitt lys. Les mer på kjell.com/64656. 100 stk. 
i butikk. Maks 1 per kunde.

79,-
249,90

LED-list med 
bevegelsessensor 
Batteridrevet LED-list 
med dobbeltsidig teip 
for enkel montering. 
Lengde: 1 m. Les mer 
på kjell.com/64484. 
100 stk. i butikk.  
Maks 1 per kunde.

18-pk.

Perfekt i 
garderoben

49,-
179,90

Værstasjon med 
vind- og regnmåler
Avansert trådløs værstasjon med 
stort fargedisplay. Les mer på 
kjell.com/49100. 50 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.

299,-
999,-
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Trådløst tastatur og mus
Pakke med trådløst tastatur og trådløs mus, begge i full størrelse. 
Musen har strømsparingsfunksjon og hurtigknapper. Les mer på 
kjell.com/61231. 100 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

99,-
399,90

75 % RABATT

99,-
299,90

67 % RABATT

99,-
599,-

83 % RABATT

Full HD-webkamera
Kan plasseres på bordet, festes på dataskjermen eller skrues fast på 
stativ. Les mer på kjell.com/62752. 100 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Trådløst tastatur
Tastatur med stille tangenter og funksjonsknap-
per. Elegant utforming i aluminium og stille, 
avrundede taster.  Les mer på kjell.com/62059. 
30 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

USB 3.0-hub med fire porter
Med fire USB-A-porter. Fast kabel på 10 cm. Les mer på 
kjell.com/69515. 100 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Multiadapter med 7 tilkoblinger
Adapter for å koble utstyr til en datamaskin som har USB-C-kontakt.  
Les mer på kjell.com/62099. 50 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

49,-
249,90

80 % RABATT

Stativ for laptop opptil 14”
Regulerbar høyde i fem nivåer. 
God ventilasjon. Friksjonsputer på 
undersiden for stabil konstruksjon. 
Les mer på kjell.com/97954. 30 stk. 
i butikk. Maks 1 per kunde.

299,-
599,-

50 % RABATT

199,-
799,-

75 % RABATT

Hjemme eller på kontor i høst

249,-
699,-

HDMI-kabel, 1 m 
Egnet for oppløsninger på 
opptil Ultra HD 4k. Les mer 
på kjell.com/68094. 200 stk. 
i butikk. Maks 1 per kunde.

19,-
159,90

Koble 
til alt du
trenger

Trådløs og 
stille datamus
Med USB-nanomotta-
ker og Bluetooth. Full 
størrelse  med ergono-
misk design. Les mer 
på kjell.com/61983. 
100 stk. i butikk. Maks 
1 per kunde.



Det er mange ting vi gjør hjemme hver dag som det 
finnes enklere og smartere løsninger for. For ek-
sempel starter du kaffetrakteren hver morgen eller 
kommer hjem fra jobben og slår på lysene i gangen. 
Tenk om dette kunne bli automatisert? Det kan det!

Sortimentet fra Cleverio er perfekt for deg som vil 
begynne å bygge ditt smarte hjem. De kobles enkelt 
til wifi-nettverket ditt via en app og krever derfor 
ingen såkalt ”gateway”. Mange av produktene har 
også støtte for å bli integrert i eksisterende smart-
hjemsystemer, som Google Home eller Alexa. 

Skaff deg en smarthjemkontroller og kjenn nytten 
av et talestyrt hjem ved å si ”Hei Google, slå på 
lyset i gangen.”

Gå inn på kjell.com for å lære mer om ulike 
smarthjemløsninger.

Smart røyk- og 
varmedetektor
Sender et varsel til 
telefonen og kan også 
utløse andre enheter 
som f.eks. lamper. Les 
mer på kjell.com/51328. 
50 stk. i butikk. Maks 1 
per kunde.

Smart 
fjernstrømbryter 
for utendørsbruk
Styr utendørsbelysningen 
uansett hvor i boligen du 
befinner deg.  Les mer på 
kjell.com/51420. 50 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Sous vide  
med wifi
Gi mer smak og 
perfekt konsistens 
til grønnsaker, kjøtt 
og fisk. Les mer på 
kjell.com/47058. 
30 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.

299,-
799,-

63 % RABATT

Smarte 
dingser for et 
smart hjem...

Hei Google, vis hvem som står ved ytterdøren på TV-en.

149,-
299,90

79,-
299,90

Smarte LED-pærer
Styr belysningen fra mobilen eller via f.eks. en 
Google Nest Mini (art. 51992). Kan lyse i 16 
millioner farger eller gi et behagelig, varmhvitt lys. 
Les mer på www.kjell.com/cleverio-smarte-paere 
og finn rett lyspære for deg. 50 stk. av art. 51573, 
51395, 51394 i butikk. Maks 1 per kunde.

49,-/stk.
149,90

399,-
999,-

Smart dørklokke 
med kamera
Hold oversikt over hvem som 
kommer og går, både dag og natt. 
Les mer på kjell.com/51495. 50 stk. 
i butikk. Maks 1 per kunde.
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Trådløst utendørskamera
Et utendørskamera med tydelig 
bilde både dag og natt takket 
være IR-nattsynet. Les mer 
på kjell.com/62881. 100 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Smarthjem- 
kontroller
Google Nest Mini er 
en oppdatert modell 
av den bestselgende 
Google Home Mini 
og har bedre lydkva-
litet. Les mer på kjell.
com/51992. 15 stk. 
av hver farge i butikk. 
Maks 1 per kunde.

299,-
549,-

46 % RABATT

Trådløs ruter
TP-link Archer AX1500 er en 
Wifi 6-router som gir enheter 
mer responsiv oppkobling. 
Les mer på kjell.com/62755. 
50 stk. i butikk. Maks 1 per 
kunde.

Mesh-system, 3-pk.
TP-link Deco M4 er en pakke med høytytende, 
funksjonsrike mesh-enheter som skaper et sømløst 
wifi-nettverk i hele hjemmet. Enkelt å installere og 
konfigurere takket være app på norsk. Les mer på 
kjell.com/62058. 50 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

999,-
1990,-

50 % RABATT

Motordrevet 
overvåkings-
kamera
Sikker hjemmeovervå-
king – skarpt bilde både 
dag og natt, automatisk 
innspilling ved oppdaget 
bevegelse eller lyd. Les 
mer på kjell.com/62944. 
200 stk. i butikk. Maks 1 
per kunde.

Den trådløse tilkoblingen har blitt stadig 
viktigere, og god dekning ønskes både ute i 
hagen og i kjelleren. Med en ”kraftigere” ruter 
får du høyere overføringshastighet på de 
stedene der det allerede er dekning, og det 
kan være godt nok noen ganger. Men med et 
mesh-nettverk oppnår du optimal rekkevidde 
på veldig store arealer.

...krever god 
oppkobling

Hei Google,  

ring Kjell & Co!

99,-
499,-

80 % RABATT

499,-
999,-

799,-
1169,-

699,-
1190,-

Nest Mini

Smarte LED-pærer 3-pk.
Philips Hue-startpakke med bro, fjernkontroll 
og tre smarte LED-pærer med E27-sokkel 
som gir et mykt, varmhvitt til kaldt dagslys. 
Les mer på kjell.com/51505. 20 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.
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Leddet universalholder 
for mobil og GPS
Universalholder for mobil eller GPS. 
Festes i bilens luftdyse og kan roteres 
360°. Les mer på kjell.com/97251. 
200 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Styluspenn
Unngå fingeravtrykk og styr 
mobiltelefonen eller nettbrettet 
med høyere presisjon. Les mer 
på kjell.com/93331. 300 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Digital penn
Tegn og mal med nøyaktighet og gjør notater direkte på 
din iPad. Pennen er tilt- og trykkfølsom og svarer uten 
forsinkelse. Kobles automatisk til nettbrettet. Les mer 
på kjell.com/89936. 50 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Portabel høyttaler
Roxcore Vibe M. Høyttaler med elegant design og kraftig lyd som er 
lett å ta med overalt. Vanntett design. Kan brukes som en datahøyt-
taler via USB-kabelen. Det oppladbare batteriet har en spilletid på 
opptil 10 timer. Les mer på kjell.com/90117. 100 stk. i butikk. Maks 
1 per kunde.

199,-
799,-

75 % RABATT

199,-
799,-

75 % RABATT

Høyttaler med stemningsbelysning
Roxcore Glow. Høyttaler med innebygd 
stemningsbelysning som kan justeres i styrke. 
Lett å ta med og henge opp på en egnet plass. 
Les mer på kjell.com/99265. 100 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.

99,-
399,90

75 % RABATT

5000 mAh   
USB-A- og USB-C-port 
(totalt 2,4 A). Les mer på 
kjell.com/89255. 200 
stk. i butikk. Maks 1 per 
kunde.

20 000 mAh  
USB-C med PD 3.0- 
støtte samt USB-A Quick 
Charge. Les mer på  
kjell.com/90199. 30 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Powerbank
Nødlader for mobil og 
USB-enheter.

Ut på tur – én dag eller flere
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29,-
99,90

299,-
999,-

9,-
49,-

19,-
99,-
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Aktivitetsarmbånd
Amazfit Band 5. Fleksibelt aktivitetsarmbånd 
som holder oversikt over helsen. Har også 
stressmåling, søvnanalyse og pulsmåling 24/7. 
Med innebygd Alexa. Les mer på kjell.com/89631. 
30 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Sportbelte
Praktisk sportsbelte 
som kan oppbevare 
nøkler, mobil eller kort 
under treningsøkten. 
Universalstørrelse med 
justerbart bånd. Les 
mer på kjell.com/96143. 
100 stk. i butikk. Maks 1 
per kunde.

199,-
399,-

50 % RABATT

Lue med LED-lykt
Lue med innebygd og oppladbar LED-lykt. Batteri-
tid på opptil fire timer og kan lyse i tre forskjellige 
styrker. Les mer på kjell.com/64234. 300 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

49,-
199,90

75 % RABATT

Dynamo- og 
solcellelampe
Campinglampe som lades 
med sveiv eller solpane-
let når solen skinner om 
sommeren. Les mer på 
kjell.com/64657. 100 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Kraftige sykkellys
Værbestandige (IPX4) front- og baklykter 
Les mer på kjell.com/64535. 50 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.

99,-
299,90

67 % RABATT

99,-
399,-

75 % RABATT

Oppladbar hodelykt
Oppladbar hodelykt med høyintensiv LED 
som kan levere opptil 1000 lm. Batteritid 
på opptil 4 t. Les mer på kjell.com/64542. 
50 stk. i butikk. Maks 1 per kunde.

Elektrisk termos
Med en elektrisk termos i bilen 
forblir kaffen eller teen varm under 
hele bilreisen. Med oppvarmings-
funksjonen kan du enkelt lage te 
og varme opp andre drikker. Les 
mer på kjell.com/47052. 30 stk. i 
butikk. Maks 1 per kunde.

199,-
399,90

50 % RABATT

Perfekt 
til hytta

29,-
199,90

29,-
99,90
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RÅD OG TILBEHØR TIL HJEMMEELEKTRONIKK

Tilbudene gjelder til og med 19.10.2021 i Kjell & Company-butikken i Østfoldhallene i Fredrikstad. Vi tar forbehold om skrivefeil og utsolgte varer. 
Se kjell.com for åpningstider og lagerstatus i butikkene våre, eller kontakt kundestøtte på 69 52 09 00.

EE-avfall
Vi tar kostnadsfritt imot batteri og EE-avfall som tilsvarer eller ligner de produktene vi selger i butikkene våre. Det spiller ingen rolle hvor den innleverte  
varen er kjøpt. Dette gjelder bare EE-avfall fra private husholdninger. Kjell & Co Norway AS er tilknyttet Renas, Grønt Punkt Norge og Batteriretur/Rebatt.

Feir på avstand!

Du kan ringe oss og kjøpe produkter, og hente dem 
utenfor butikken din! Du slipper å møte opp fysisk inne 
i butikken og kan i stedet bli sittende i bil eller komme til 
fots og få varene direkte – superenkelt og veldig smidig.

Andre
leverings- 

alternativer:

Hent utenfor 
butikk

PosttjenesteHent i butikkHjemlevering

Ring butikken og snakk direkte med en selger 
for å få hjelp med kjøp og levering av produkter.

Vi tilbyr leveringsalternativer for deg som ikke kan 
komme til butikken og ta del i åpningstilbudene.

Hvordan får jeg produktene hjem?

USB-minne, 32 GB
USB-minne med høy overføringshastighet. 
Leser filer i opptil 100 MB/s. Les mer på 
kjell.com/94794. 200 stk. i butikk. 
Maks 1 per kunde.

Personvekt med wifi
Måler vekt og regner ut BMI. 
Kjenner igjen flere personer og 
viser resultatene tydelig i appen 
med statistikk over vektutvikling. 
Les mer på kjell.com/47990. 50 stk. av 
hver farge i butikk. Maks 1 per kunde.

AA- eller AAA-batterier, 20-pk.
Alkaliske AA-batterier med høy kapasitet. Les mer på 
kjell.com/32301 eller 32303. 400 stk. av hver i butikk. 
Maks 1 pakke per kunde.

10,-
69,90

86 % RABATT

99,-
499,-

80 % RABATT

True wireless-hodetelefoner 
Begynnermodell fra Linocell utformet for 
total frihet – helt uten kabler. Les mer på 
kjell.com/23826. 200 stk. av hver farge i 
butikk. Maks 1 per kunde.

Følg  
resultatet 

på mobilen

39,-
199,90

99,-
399,90

• Østfoldhallene 69 52 09 25


