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En side pr. sekund

HP PageWide Pro
477dw Blækprinter
En side pr. sekund og op til 10.000 sider
pr. patron.

2.799,Nyeste Thinkpad

Billigt print fra alt!

Lenovo L460 Thinkpad notebook

Brother DCP-L2560DW
multifunktionsprinter

Kraftfuld og klarer en hel arbejdsdag på en opladning.

5.799,-

Hurtig S/H print og farvescan. Print fra Wi-Fi og LAN.

1.359,-

Alt er stort her!
Brother MFC-J5720DW multifunktionsprinter
A3-print samt scan, fax og kopi i A4. Betjening via
touchscreen, netkort eller Wi-Fi. Og så er der 3 års
garanti med on-site SWAP-service

22/20 images/min. i s/h

AirPrint™ & Google

og farve

Cloud Print™

2 X 250-arks

Dobbeltsidet print

papirskuffer

1.519,Billigt print fra alt!
Brother DCP-L2560DW multifunktionsprinter
Print i s/h, kopi og farvescan samlet i en enhed, som får arbejdet fra
hånden med imponerende hastighed.

Op til 30 sider/min.

Dobbeltsidet print

USB 2.0/Wi-Fi/LAN

250 arks papirskuffe

Mulighed for store tonere

1.359,Lynhurtig og professionel
Brother DCP-L8450CDW multifunktionsprinter
Hurtig farveprint, -scan og -kopi. Du kan udskrive direkte fra din
smartphone/tablet (via trådløs router).

30 sider i s/h og farve pr.

12,3 cm touchscreen

min.

LAN/USB

4 sep. tonere

250-arks papirskuffe og 50arks eksibel bakke

5.599,-

Billig blæk økonomi

Kreativ frihed og mobilitet

Canon MAXIFY MB5150 printer

Canon PIXMA iP110 printer

Print, scan, fax og kopier med tusch og friktionsresistent

Med IP110 får du fotolab-kvalitet og høj udskriftshastighed

blæk. Du kan printe/scanne med op til 24 sider i minuttet

på dine dokumenter uanset hvor du beꎣ꒣nder dig. IP110

direkte fra cloudtjenester som f.eks. Google CloudPrint og

leveres med batteri og kan printe direkte fra din mobil via

Apple AirPrint.

Canon app

LAN/Wi-Fi/USB

250-arks papirskuffe

4 XL blækpatroner

Op til 9 sider pr. min (sort

USB/Wi-Fi

og 5,8 sider i farve

Vægt. 2 kg.

Nyhed!

Inkl. batteri

1.799,-

1.099,Billig alt-i-én

Lysstærk med 3 års lampegaranti

Canon PIXMA MX495 printer

Canon LV WX320 projektor

Pixma MX495 er en lille alt-i-en printer til dit skrivebord.

Lysstærk, let, bærbar WXGA-projektor med kort

Du kan printe og scanne via Wi-Fi, USB kabel og

projektionsafstand - ideel til undervisning og mødelokaler.

naturligvis også fra smartphones og tablets via gratis app.

AirPrint & Google Cloud

20 arks ADF

Print™

1280 X 800

3200 lumen

HDMI, MHL-kompatibel

3 års lampegaranti.

og LAN port

399,-

3.399,-

Nem hurtig udvidelse af netværket
Linksys LGS105 switch

199,-

Linksys unmanaged switche giver hurtig og nem

699,-

5 porte

udvidelse af netværk via Plug & Play installation

16 porte

Spar 100 kr.

5, 8, 16 eller 24

Auto-sensing for

Gigabit porte

maksimering af data⌀#ow

Metalkabinet

Desktop/væg-

299,-

8 porte

montage

Spar 100 kr.

QoS (16 og 24 ports)

999,24 porte

Få lynhurtig Wi-Fi o veralt!
Linksys LAPAC1200

1.299,LAPAC 1200

Linksys LAPAC accesspoints kan løse

Spar op

alle dine behov for trådløst Wi-Fi. Lige

1.599,-

fra den fantastiske stabile 1200 Mbps
LAPAC1200 model til det meget hurtige

til 400 kr

LAPAC 1750

og avancerede LAPAC2600 med 4X4
dual band, båndbreddekontrol på MAC
adressen, clusterstyring og helt op til
2530 Mbps hastighed.

2.099,LAPAC 1750Pro

Kun et kabeltræk

2.999,LAPAC2600

Linksys LGS108P PoE switch
Med en PoE (Power over Ethernet) switch slipper du for

Alle modeller

599,-

nedsat 100 kr

at trække strøm til fx dine accesspoints og kameraer
som understøtter PoE.

8 porte

8-24 Gigabit porte

Gigabit auto-sensing
porte

1.199,16 porte

1.999,24 porte

QoS-optimering af

PoE

båndbredde

Metalkabinet

Desktop eller
vægmontage

Let, hurtig og ￤exibel
Lenovo Thinkpad X1 Yoga notebook
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.

14" HD Multi-Touch 2560

Core i7 Skylake

x 1440

8GB RAM/256GB SSD

Batteritid: Op til 11 timer

12.999,Built for Business

Lille og effektiv

Lenovo T460 notebook

Lenovo S510 PC
Lille kabinet med de nyeste komponenter
som Intel Skylake CPU og SSD disk. OnSite garanti sikrer dig hurtig hjælp ved
nedbrud.

8.899,-

Core i3 Skylake

8GB DDR3 RAM/
128GB SSD

DVD
Hurtig, solid og beskytter dine data via både avanceret

Windows 10 Pro

±RW/kortlæser

software og et kabinet bygget af bl.a. kulကber. T460 er
selve deကnitionen på en forretnings notebook.

14" IPS Full HD

Core i5 Skylake

8GB RAM/256GB SSD

Batteritid: 10.5 timer

2.999,-

Nyeste Thinkpad
Lenovo L460 Thinkpad notebook
Mobiliteten er i top med en vægt på kun 1,9kg, og battteriet
rækker en hel arbejdsdag. L460 har alt den nyeste teknologi,
som Lenovo Thinkpad er kendt for.

14" Full HD

Core i5 Skylake

8GB RAM/256GB SSD

Batteri tid op til 8,7 timer

5.799,-

Elegant og meget hurtig
HP EliteBook 850 G3 notebook
850 G3 har al den regnekraft du skal bruge via den nyeste
Intel CPU, og er samtidig ultra mobil med en vægt på kun
1,88kg og mere end 12,5 timers batteri tid. Valgmulighed
mellem Windows 10 og 7 Pro.

14" Full HD

Core i5 Skylake

8GB RAM/256GB SSD

3 års garanti

8.899,Ægte HP kvalitet til lavpris
250-G4 notebook
G250 er en basal og solidt bygget HP notebook med
kvalitetskomponenter bl.a. ægte Core i3 CPU og lynhurtig SSD
disk som gør at du har kræfter til alle gængse
kontorprogrammer.

15,6"

Intel Core i3

4GB RAM /128GB SSD

Batteritid: Op til 6 timer

2.199,En side pr. sekund
HP PageWide Pro 477dw Blækprinter
Ekstremt hurtig multifunktions-printer som udskriver op til 55 sider i
minuttet. Det perfekte og økonomiske optimale valg for
storforbrugeren af print.

WiFi/LAN/USB/print fra

Op til 10.000 sider på en

smartphone

patron

Scan til mail og FTP

2.799,-

Alle
priser
erer
ekskl..
oktober
2016
– eller
så længe
lager
haves.
tages
forbehold
for fejl
i billeder,
tekst,
Alle
priser
ekskl.moms.
moms.Tilbuddene
Tilbuddeneer
ergældende
gældendetil
til31.
31.maj
2016
– eller
så længe
lager
haves.
DerDer
tages
forbehold
for fejl
i billeder,
tekst,
prisændringer,leveringssvigt
leveringssvigtog
ogudsolgte
udsolgtevarer.
varer.Det
Deter
erikke
ikkealle
allebutikker,
butikker,der
derlagerfører
lagerførerdet
detfulde
fuldesortiment.
sortiment.Nævnte
Nævntegarantier,
garantier,der
derrækker
rækkerud
udover
over
prisændringer,

købelovensbestemmelser,
bestemmelser,ydes
ydesaf
afproducenten
producentenog
ogkan
kanvære
væretilknyttet
tilknyttetsærlige
særligebetingelser.
betingelser.CBC
CBCSPOT
SPOTudgives
udgivesaf
afCBC
CBCIT
ITAmba,
Amba,Karetmagervej
Karetmagervej11,
11,7000
7000
købelovens
Fredericia©CBC
©CBCIT
ITAmba
Amba
Fredericia

