
Nyeste Core i5 CPU,

dedikeret gra饎驌k og

360° 牼몧ipskærm.

360° Fuld HD &
monster CPU
Acer Aspire R 15
notebook

Private - december 2016 - Alle priser er inkl. moms

7.499,-

Multi Device Keyboard K480 Sort
Genialt og passer til alt

Et keyboard til din Mac,
Windows PC, Android
eller iPad.

399,-

Super gamerlyd
Sandberg Derecho headset

7.1 surround sound og fede lyseffekter.

499,-



Brother DCP-J785DW printer

27/23 sider/min i s/h og
farve.

6,8 cm touchscreen
Print fra smartphone og
internettet

Wi-Fi & USB-tilslutning

Her får du både hurtigt farveprint, -scan og -kopi samt lave
driftsomkostninger, fordi der anvendes 4 separate XL-
blækpatroner. 

Alt-i-én med lave driftsomkostninger

1.521,-

Spar 178,-

DCP-L2500D laserprinter

999,-

26 sider/min. Automatisk dobbeltsidet print
Mulighed for store tonere USB-tilslutning
3 års garanti

Laserprint og -kopi samt farvescan. Alt sammlet i én økonomisk maskine som
får arbejdet fra hånden med en imponerende hastighed. 

Kompakt s/h-laser alt-i-én

MFC-L2700DW multifunktionsprinter

Print op til 26 sider/min. Dobbeltsidet print
LAN/Wi-Fi/USB

Kompakt og billig s/h-laserprinter med print, kopi, fax, farvescan og
mange tilslutningsmuligheder. Du reducerer dine printomkostninger
markant, når du bruger Brothers store toner.

Billig i anskaffelse og drift

1.349,-

Spar 150,-



Sandberg Blast mouse
Maks præcision

6400 fps 4000 DPI

Blast Mouse har en metalplade i bunden, som sikrer den rigtige vægt til
præcision i dine spil. Udover standard knapperne/scroll får du en række
skydeknapper ved tommel㦟깎ngerstøtten. Lys i يخب�ere farver sikrer den
fuldendte spiloplevelse! 

399,-

Sandberg Thunderstorm keyboard
Gennemført sejt

10 Multimedia keys

Thunderstorm er et solidt udført keyboard konstrueret over en
metalplade. Designet er unikt med lysende lyn gennem
keyboard/taster. Du kan nemt skifte lysfarve (rød, blå og lilla), og har
genvejstaster til volumen m.m. øverst på keyboardet. 

499,-

Sandberg Derecho headset

Super gamerlyd

Multicolor LED lys

Derecho vælter dig lydmæssigt helt omkuld med sin
virtuelle 7.1 surround sound og tilsluttes nemt via
USB helt uden drivere. Headsettet er udstyret med en
eksibel bommikrofon som kan indstilles helt efter dit�يخب
hovede.

499,-



Linksys EA6900 AC router

Wi-Fi AC1900 Dual-Band Wireless
3 kraftige eksterne antenner Smart Wi-Fi app

EA6900 leverer den nyeste teknologi med op til 4 gange så hurtigt Wi-Fi
som dit gamle trådløse net. Har du behov for ekstra rækkevidde, kan du
montere de medfølgende eksterne antenner.

Fremtidens Wi-Fi

999,-

Linksys EA6100 router

Linksys Smart Wi-Fi setup Dual-Band 802.11n & AC
867 Mbps med AC 4X LAN porte

EA6100 giver dig Wi-Fi på op til 867Mbps, hvilket er ca. 3 gange så
hurtigt som den i dag mest udbredte standard. - ideel til fremtidens
trådløse hjem. 

Lynhurtig Wi-Fi til tilbudspris

499,-

Linksys SE2800 switch

8 Gigabit LAN porte

Er alle porte i brug i din router? Har du en stationær PC eller printer som
ikke fungerer trådløst? Vil du holde "LAN party" for vennerne? Eller bare
have den bedste hastighed? Så er den bedste løsning en 8 ports switch
med gigabit hastighed. 

Ingen ledige porte i routeren?

279,-

Linksys WRT1900ACS router

1.699,-

Wi-Fi op til 1300 Mbps Intuitiv opsætning/administration
Open Source software Ekstra kraftige langtrækkende

antenner kan tilkøbes

Få maksimal rækkevidde og hastighed på dit Wi-Fi. Opnå fuld kontrol over
hvem, der bruger dit net og hvor meget. Alt det kan WRT1900AC. 

Hardcore Wi-Fi til dit hjem!



15,6" Non Glare Full HD Intel Core i3
4GB RAM/128GB SSD-lager Batteritid op til 6 timer

Billig PC som kan afvikle alle kontorprogrammer hurtigt via Intel Core i3
CPU, og samtidig giver god sikkerhed for datatab i kraft af en SSD disk.

Fuld HD og Intel Core i3 CPU
Acer Aspire ES 15 notebook

3.499,-

13,3" Full HD IPS Intel Core i5 7. gen.
8GB RAM/256GB SSD Batteritid: Op til 11 timer

Smuk, let og "sparker som en hest". Acers designperle får kræfter og
hastighed fra den nye kraftige Intel Core i5 CPU og en hurtig SSD disk på
hele 256GB. 

Æstetik og power forenet
Acer Aspire S 13 notebook

6.999,-

15,6" Full HD IPS touch Core i5 (7. gen.)/Geforce
940MX-2GB

8GB RAM/256GB SSD Batteritid op til 9 timer

R15 har alle de kræfter du kan forvente af en notebook, og kan konverteres
fra notebook til tablet eller fremviser med et snuptag. 

360° Fuld HD og monster CPU
Acer Aspire R 15 notebook

7.499,-

14" Full HD IPS Multi-touch Core i7 (7. gen.)
8GB RAM/256GB SSD USB Type-C
Batteritid op til 8 timer

Super tynd og utrolig let. Spin 7 er designet til at give dig den optimale kraft
og frihed til at bruge din notebook til hvad som helst og hvor som helst.

Kan det hele - Også på farten
Acer Spin 7 notebook

9.999,-



HP 250 G5 notebook

15,6" Intel Core i3
4GB RAM /128GB SSD Batteritid: Op til 6 timer

G250 er en basal og solidt bygget HP notebook med
kvalitetskomponenter som giver dig kræfter nok til alle gængse
kontorprogrammer. 

Ægte HP kvalitet til lavpris

2.999,-

HP ProBook 430 G3 notebook

6.199,-

13,3" LED HD mat/Core i5
Skylake

4GB RAM/128GB SSD
LAN/Wi-Fi

Batteritid op til 14 timer

Lækker, kompakt og smart 13,3" design er nøgleord for 430 G3. Detaljer som
LAN port, Windows 10 Pro samt omfattende HP-datasikkerhed er standard. 

13,3" med laaaang batteritid

HP ProBook 450 G3 notebook

15.6" Full HD mat/Core i5
Skylake

4GB RAM/256GB SSD
DVD/RW

Batteritid: op til 9 timer

Klassisk veldesignet HP med alt det en prof. PC skal have, f.eks.
beskyttelse af data og en stærk processor. Vælg mellem Windows
7 eller 10 Pro. 

Det professionelle valg

6.499,-



Lenovo V110 notebook

3.899,-

15,6" HD Ready Core i5 Skylake
4GB RAM/128GB SSD/DVD
drev

Du får her den perfekte kombination af regnekraft og datasikkerhed i
form af de helt rigtige komponenter som Intels Core i5 CPU og SSD disk.

Den perfekte PC

Lenovo Thinkpad X1 Yoga notebook

14" HD Multi-Touch 2560 x
1440

Core i7 Skylake
8GB RAM/256GB SSD

Batteritid: Op til 11 timer

X1 Yoga er det ypperste i mobilitet, design og ydelse. Den unikke skærm
kan bøjes 360° og konverterer X1 mellem tablet og notebook. Via 4G
modulet har du altid adgang til nettet. 

Det nyeste og kraftigste

15.999,-
Toppen af poppen

Lenovo TAB2 Android tablet

1.499,-

10,1" IPS WXGA Snapdragon CPU
2 GB RAM/16GB lager Batteritid op til 10 timer

Smuk, let og langt billigere end iPad. Tabletten kommer med en skærm
optimeret til video og hukommelsen kan udvides med MicroSD kort. 

Klar til din underholdning



Logitech H600 headset

USB Nanomodtager Mikrofon med støjreduktion
Batteritid op til 6 timer

Kap ledningerne til pc'en med H600, der har en trådløs rækkevidde
på 10 meter, har genopladeligt batteri og kan foldes sammen til
rejsen. 

Er du også træt af ledninger?

699,-

Logitech MX Master mus

Genopladelig 3 års garanti
Unifying Connect - brug samme
mus på 3 uafhængige enheder.

MX Master er 瑾铬agskibet indenfor mus og virker på alle 瑾铬ader – selv på glas.
Ergonomien er i top hvilket sikrer dig komfort selv efter mange timers brug. 

Verdens bedste mus

799,-

Logitech Combo MK520 keyboard

Højre/venstrehåndsmus Numerisk tastatur
Batteritid på keyboard op til 3 år Batteritid på mus op til 1 år
3 års garanti

Med MK520 får du keyboard og mus i den kendte Logitech kvalitet til
absolut lavpris. 

Smuk og funktionel

449,-

Multi Device Keyboard K480 Sort

399,-

Forbindes via Bluetooth Fås i sort eller hvid
2 års garanti

Et keyboard til det hele, uanset om det er til din Mac, Windows PC,
Android enhed eller iPhone/iPad. Du skifter nemt platform via en
simpel kontakt på siden. Kan parres til 3 forskellige enheder.

Genialt og passer til alt


