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ACER SPECTRA 14”
Mød vores nye drenge i klassen! Ultrabooken kommer i lækkert tynd design, og med de 
fantastisk flotte og trendy farver er du selv med til at personliggøre netop din maskine. 
Den 14” store skærm gør, at maskinen er perfekt at have med sig rundt. Sig Hej til Bum-
lebee, Ocean Blue, Dessert Army og Daiquiri Red.

• Intel Core i3-5005
• 4GB DDR3L
• 128GB SSD
• Windows 10
• Fås I blå / gul / rød / brun
992183071 / 992183070 / 992183085 / 992183084 
992183048 / 992183046 / 992183049 / 992183047

LENOVO Y520  
Skal du være med på den nyeste teknologi 
og overgå dine kammeraters maskiner, så 
kig på denne Lenovo. Maskinen er udsty-
ret med Intels nye Kabylake CPU og kom-
mer med det nyeste Geforce GTX 1050 der 
er langt kraftigere end Nvidias tidligere 
GTX 965M. Intet spil er for stort til dette 
monster af en maskine!

• Intel Core i5-7300HQ
• 8GB DDR4 RAM
• 256GB SSD
• 2GB GTX1050 DDR5
• Windows 10
992133686

275GB SSD
8GB RAM

Merpris: 499,-

Nvidia 
GTX1050

3.999,-

7.499,-
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ACER X349 ULTRABOOK  14”
Lille fiks maskine med massere af power 
og knivskarpt billede! Perfekt til at tage 
med på farten. Maskinen er i lækkert 
metal chassis.

• Intel Core i3-6606U
• 256GB-SSD
• 14” – FULL HD
• Windows 10
991861472  

ACER S5 ULTRABOOK 13,3”
Perfekt maskine hvis du har den med 
på farten, i skolen, eller blot vil have en 
lækker maskine. Metal chassiet giver 
maskinen et utrolig stilrent og lækkert 
finnish og med 11 timers batteritid holder 
maskinen hele dagen. 

• Intel Core i5-6200
• 128GB SSD
• 13.3” IPS FULL HD
• Windows 10
992118606  

KASPERSKY INTERNET SECURITY
3 års sikkerhed til 3 enheder. Denne Kaspersky Internet Security Multi Device giver dig hele 
3 års sikkerhed på op til 3 enheder så du kan sikre alle dine maskiner – både PC, MAC og 
Android.
992132855  

BULLGUARD INTERNET SECURITY
Prisvindende security-suite fra danske Bullguard. Stærk antivirus, solid firewall, integreret 
backup software, kompatibelt med Dropbox mm. og PC-Tuneup, som får din PC til at køre 
optimalt igen.
988004557  

ACER ASPIRE 15.6”
Lækker Acer med masser af diskplads 
hvor SSDen sikrer dig en lynhurtig opstart! 
Full HD skærmen sikrer dig en fantastisk 
billedkvalitet – en maskine der skriger af 
value for money. 

• Intel Core i3-6006U
• 128GB+128GB SSD
• FULLD HD
• Windows 10
992174734 

LENOVO 500S 14” 
Hurtig opstart med SSD og et knivskarpt 
billede er nøgleordene på denne Lenovo. 
Kommer i et originalt og stilrent design. 

• Intel Core i3-6100
• 8GB DDR3L RAM
• 128GB SSD
• Windows 10 
992141198 

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

Op til 10 
timers 

batteritid

Kun
1,3 kg

4.999,-5.699,-

499,- 299,-

4.399,- 4.699,-

3 års
 sikkerhed 

Husk sikker-
hedspakke når  

du køber PC
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ACER ASPIRE E 15,6” 
Skal du bruge en stilren bærbar med mas-
ser af hestekræfter under ”kølerhjelmen” 
er dette sagen. Nyeste generations CPU, 
lynhurtig SSD og et godt grafikkort gør at 
du kan trække alle spil!

• Intel Core i5-7200
• 6GB DDR4 RAM
• 256GB SSD
• 2GB GT940MX DDR5
• Windows 10
992098427

MSI GE72 APACHE  17.3”
Nyeste generations CPU fra Intel, nyeste 
GTX1050 kort fra Nvidia samt masser af 
RAM og diskplads. Sæt det sammen og 
du får en fuldblods gamermaskine. Klarer 
skolegangen som en leg og gør dig til en 
fuldblodsgamer i fritiden. Når kun det bed-
ste er godt nok!

• Intel Core i7-7700
• 16GB DDR4 RAM
• 256GB SSD / 1TB HDD
• 4GB GTX 1050 DDR5
• Windows 10
992100077 

MSI GP62 LEOPARD PRO 15.6”
Er kun det ypperste godt nok, får du her 
et monster, der kan trække selv de nyeste 
spil uden problemer. Du får både den 
lynhurtige opstart via SSDen og med både 
i7 CPU  samt det nye GTX 1060 grafikkort 
kan intet stoppe dig på vejen mod stjer-
nerne! 

• Intel Core i7-6700
• 8GB DDR4 RAM
• 128GB SSD / 1TB HDD
• GTX 1060 DDR5
• Windows 10
991784582 

ACER NITRO 7 15,6”
En solid og stærk arbejdshest i et utrolig 
flot finish. Kommer med både 6. genera-
tions Skylake CPU samt dedikeret grafik-
kort en trofast følgesvend. 

• Intel Core i5-6200
• 4GB DDR4 RAM
• 128GB SSD
• 2GB GeForce 945M DDR3
• Windows 10
992118604 

OZONE NEON 3K
Ozone Gaming Mouse NEON 3K Optical 
USB. Passer til højre- og venstre hånd. 
LED lys i musen – 6 forskellige farver
990829042

OZONE ARGON BLACK
Blæret topmodel fra Ozone. Musen kan lyse op i over 16,8 millioner farver. Kommer med 
en high-end 8200dpi laser for optimal præcision til den kræsne gamer og brugbar for 
både højre- samt venstrehåndede gamere. 9 programmerbare knapper og 128kb memo-
ry der kan lagre 5 forskellige profiler.
989471753/989569737

Nvidia 
GTX1060

Nvidia 
GTX1050

Nvidia 
GT945M

Nvidia 
GT940MX

OZONE GAMING 
MOUSEPAD 
GROUND LEVEL 
Ozone gamer musemåtte i tre for-
skellige størrelser. Lavet i det perfekte 
materiale så du altid yder det bedste når 
du spiller.
SMALL: 989894285  
MEDIUM: 989894286 
LARGE: 990062671

5.499,-

11.799,-10.499,-

5.499,-

279,- 449,-
69,-FR

A
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BLADE GAMER  
BLADE maskinen er storebror til BLADE 
LITE modellen. Her får aller nyeste Intel 
Kabylake med højere clock frekvens, kraf-
tigere grafikkort med mere RAM og hurti-
gere GPU og ikke mindst hele 2 harddiske.

• Intel G4560 3.5GHz 
• 8GB DDR4 RAM
• 128GB SSD / 500GB HDD
• BitFenix Comrade Kabinet med vindue
• 4GB Nvidia GeForce GTX1050 Ti
• Windows 10 Home 64bit
992176681

BLADE LITE GAMER  
BLADE LITE maskinen er målrettet til dig 
der ønsker god ydelse til lav pris. En fin 
allround maskine der sagtens kan bruges 
til selv alle de nyeste spil samt spil som 
Minecraft, League of Legends og Counter 
Strike: Go. En fin familie computer.

• Intel G4560 3.5GHz 
• 8GB DDR4 RAM
• 128GB SSD
• BitFenix Comrade Kabinet
• 2GB Nvidia GeForce GTX1050
• Windows 10 Home 64bit
992176666

PHANTEKS RYZEN GAMER  
Endelig er RYZEN tilgængelig! Få en 
gamer PC med state of the art teknologi. 
AMD har taget et kvantespring i forhold til 
tidligere modeller og indtager nu igen før-
stepladsen med mest ydelse for pengene!

• AMD Ryzen R7-1700
• 8GB DDR4 RAM 
• 256GB SSD / 500GB HDD 
• Phanteks Eclipse P400 kabinet med 

vindue og RGB belysning 
• 8GB RX480 Sapphire Radeon Nitro+ 
• Windows 10 Home 64bit
992339263

OSTROG GAMER 
Ostrog Gamer PC med kraftig Kaby Lake i5 
processor, hele 2 harddiske, fedt kabinet 
med vindue så man kan se komponen-
terne i PC’en. Rigtig god allround PC der 
trækker alt og kan bruges til et væld af 
opgaver samt de nyeste spil.

• Intel Core i5 7400 3.0GHz 
• 8GB DDR4 RAM
• 256GB SSD / 500GB HDD
• Enermax Ostrog Kabinet med vindue
• 3GB Nvidia GeForce GTX1060 X1
• Windows 10 Home 64bit
992190947

OZONE STRIKE 
BATTLE
LAN gamerens drømme keyboard! Kom-
pakt mekanisk keyboard i verdensklas-
se. Udført i aluminium og med frækt 
rødt LED lys der kan varieres i styrke.
990005767

AOC 24” FULLHD 
ENTRY
Denne AOC Entry giver solid ydelse til 
hjemmet eller kontoret, takket være 
23,6” Full HD-skærm samt Eco-modus 
indstillinger.

• Full HD 1920x1080 panel
• AMD FreeSync
• 2 x HDMI, VGA
• VESA Support
98606 

OZONE EXON F60 
Exon F60 - professionel gamer med 6 
programmerbare knapper.

• Høj opløsning på 7000dpi
• 16,8 millioner farver RGB LED LYS
• Stor men alligevel letvægt 94 gram
991819425 

AOC 24” FULLHD 
FREESYNC GAMING
Gaming monitor med exceptionel billed-
kvalitet takket være Full HD-opløsning, 1 
ms responstid samt AMD FreeSync-tek-
nologi, som samlet levere en episk 
 gaming-oplevelse.

• Full HD 1920x1080 panel
• AMD FreeSync
• HDMI, DisplayPort, VGA
• 1 ms responstid
• VESA Support
989879819 

Kaby Lake, 
DUAL harddisk, 

vindue på PC 

Kaby Lake, 
DUAL harddisk, 

vindue på PC 

8 kertnet 
Ryzen CPU

AMD 
FreeSync

AMD 
FreeSync

5.999,-4.999,-

10.999,-7.999,-

649,-399,-1.079,-
1.999,-

1.399,-



True 4K 
 experience
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PHANTEKS PRO GAMER  
Phanteks Pro Gamer er et sandt bæst! 
VR ready til de nyeste spil på Occulus 
Rift eller HTC Vive. Trækker alle spil i 
hæsblæsende tempo med high settings. 
En PC der holder flere år ud i fremtiden 
uden problemer. Voldsomt 8GB high-end 
GeForce grafikkort og en stor hurtig SSD 
samt en ekstra HDD til lagerplads. 

• Intel Core i5 7600 3.5GHz 
• 8GB DDR4 RAM
• 525GB SSD/ 500GB HDD
• Phanteks Eclipse P400 kabinet med 

vindue og RGB belysning
• 8GB Nvidia GeForce GTX1070 Over-

clocked Edition
• Windows 10 Home 64bit
992339264

OZONE SPECTRA 
Med OZONE SPECTRA får du ubetinget 
mest for pengene når vi snakker high-
end RGB mekanisk keyboard. Sublim 
kvalitet og fedt design!

• RGB mekanisk keyboard 
• Op til 30 makroer og 5 forskellige 

profiler 
• USB, Mikrofon og Headphone HUB 
• Cherry MX – markedets ubetinget bed-

ste taster til gaming
992189549

AOC 27” FULL HD 
ULTRA THIN
Ekstra tynd monitor med elegant fod 
sikrer dig super skarpe billeder med sit 
AH-IPS panel og de klareste farver til at 
sikre dig den fedeste oplevelse.

• Full HD 1920x1080 panel
• 2xHDMI, VGA
• Ultra thin design
• AH-Panel giver ekstra skarphed
990203294 

AOC 24” 144HZ 
GAMER
High end gaming monitor med frem-
ragende Full HD-billedkvalitet, høj 
opdateringshastighed, indbyggede 
stereohøjttalere og gode tilslutnings-
muligheder.

• Full HD-opløsning (1920 x 1080)
• 1 ms svartid, 144 Hz opdateringsha-

stighed
• HDMI, DVI-D, DisplayPort og VGA
• VESA Support
988682467 

CRYSTAL ELITE GAMER
CRYSTAL Elite Gameren er en af de ab-
solut fedeste Gamer PC’ere på markedet. 
Kommer i cool design med et transparant 
look i hærdet glas og en rå stål front med 
tre store RGB kølere i fronten. Hjernen i 
maskinen er nyeste Core i7 processor på 
hele 4,0 GHz fuldt vandkølet og klar til at 
trække dig flydende igennem alt. 

• Intel Core i7 7700K 4.2GHz 
• DeepCool Maelstrom vandkøling
• 16GB DDR4 RAM
• 525GB SSD / 500GB HDD 
• Corsair Crystal Case R460X 
• 8GB Nvidia GeForce GTX1070 Over-

clocked Edition
• Windows 10 Home 64bit
992345712

Kaby Lake, 
RGB belysning, 
DUAL harddisk, 

vindue på PC

Vandkølet, 
RGB belysning, 
DUAL harddisk

CRYSTAL EXTREME GAMER  
CRYSTAL Extreme Gameren er virkelig 
ekstrem på alle måder. En overflod af de 
bedste og fedeste komponenter! CRYSTAL 
570X kabinettet giver dig mulighed for alvor 
at udbygge de næste mange år! Luftkøleren 
på denne model er super silent og blandt 
de fedeste overhovedet med dens mange 
indstillingsmuligheder på RGB side. SSD’en 
og grafikkortet er helt i særklasse og sikrer 
dig høj performance. 

• Intel Core i7 7700K 4.2GHz 
• Enermax ETS RGB køler
• 16GB DDR4 RAM
• 1TB SSD / 2TB HDD 
• Corsair Crystal Case 570X 
• 8GB Nvidia GeForce GTX1080 Over-

clocked Edition
• Windows 10 Home 64bit
992345713

ACER 27” PREDATOR 144HZ 
Med denne Acer Predator 27” gaming mo-
nitor kan du opleve dine spil i overlegen 
kvalitet takket være QHD-opløsning samt 
super hurtig opdateringsfrekvens.

• QHD 2560x1440 ved 144 hz
• Displayport, HDMI, DVI-D
• 1 ms responstid
989561537 

144Hz144HzAH-IPS 
panel

OZONE GROUND 
LEVEL EVO    
Kæmpe musemåtte fra Ozone på hele 
90x45cm i størrelsen. Bliv endnu mere 
effektiv når du spiller. 
989894288

12.999,-

999,-

14.999,-

19.999,-

1.999,- 2.099,- 4.399,-

249,-
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E-BLUE COBRA GAMING CHAIR BLUE
Med E-blue gamingstole får du masser af 
tilpasningsmuligheder, så du kan sidde 
ergonomisk korrekt mens du spiller. Sid-
der du godt, rammer du endnu bedre - og 
kan sidde i længere perioder uden at blive 
træt i kroppen.

E-blue bygges med høj trykstyrket stål, 
som giver stolen en maksimal bæreevne 
op mod 1500 kg!

• Flere justering systemer giver bedre 
tilpasningsmuligheder til gamere

• Designet med ergonomiske kurve struk-
tur, som understøtter alle kropsdele & 
passer taljen perfekt, således den afgi-
ver maksimal komfort.

991952064  

E-BLUE COBRA GAMING CHAIR RED 
Cobra er en dejligt bred og ekstremt kom-
fortabel gamer stol med ekstra bredde. 
Med en Wide series får du en høj ryg, 
der bevarer en god bredde hele vejen op 
i nakken. 

Her er tale om et særdeles lækkert pro-
dukt, som er i top kvalitet og kan tilfreds-
stille alle og enhver, også den professio-
nelle gamer.

• ”Åndbar” stol i udvidet størrelse for 
maksimal komfort

• En elastisk skumpede er anvendt til 
hindring for, at stolen deformeres og 
dermed øges komforten.

991952067 

2.199,-1.799,-

         PLAY SMARTER 
          & WORK 
       HARDER
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APPLE MACBOOK PRO 
TOUCH 13.3” 
Den absolut nyeste, lækreste og smarteste bærbar til 
studiebrug. Med avanceret grafik, højtydende proces-
sorer, de nyeste lagringsmuligheder og meget mere i 
ryggen kan du føre alle dine idéer ud i livet - hurtigere 
end nogensinde før.

• Intel Core i5 (6. Gen) 2.9 GHz (3.3 GHz) / 4 MB Cache
• 8 GB LPDDR3 RAM
• 256 GB SSD
• 13.3” LED baglys 2560 x 1600 skærm
• Op til 10 timer på en opladning
• 1,37 kg
• Space gray
991866695

EDIFIER - LUNA THEATRE E255 5.1 SURROUND  
– BLACK / RED 
Edifier gør det nu muligt at få perfekt surroundlyd uden at skulle trække massevis af højttalerkabler tværs over stue-
gulvet! Edifier Luna Theatre E255 har trådløs forbindelse til både baghøjttalerne og subwooferen, de skal derfor kun 
tilsluttes en stikkontakt! Systemet findes i både sort og rød. Hele 11 digitale forstærkere sikrer sammen med den krafti-
ge digitale lydprocessor en krystalklar lydkvalitet.
990812686 / 990383710

EDIFIER M3280BT 
Markedets bedste 2.1 højttalersystem med Bluetooth! 
Den forbedrede M3280BT har både bluetooth og kablede 
forbindelsesmuligheder til eksterne enheder. Let at 
forbinde til trådløse enheder som telefoner, tablets eller 
bærbare computere. En sand lyttefornøjelse hvad enten 
det er til hjemmet eller kontoret.

• 2 x 8W satellitter
• 20W subwoofer med 6,5 tommer basenhed
• Vægt: 5,7 kg
280023

APPLE IPHONE 7
iPhone 7 giver store forbedringer til de vigtigste dele 
af iPhone-oplevelsen. Den kommer med avancerede 
nye kamerasystemer, den bedste ydeevne og længste 
batteritid nogensinde i en iPhone, stereohøjttalere med 
medrivende lyd og den klareste og mest farverige iPho-
ne-skærm. Den er stænk- og vandafvisende - og præcis 
lige så imponerende, som den ser ud. Her er iPhone 7. 

• 128 GB
• Frontkamera: 12 Megapixel - BSI - 2x optisk zoom - 

f/1.8
• Bagkamera: 7 Megapixel - BSI - f/2.2
• Fingeraftrykslæser
• Jet black
991724236

APPLE IPAD AIR 2 
Er en bærbar computer for klodset er det helt klar en 
iPad du skal rette fokus mod. Det tynde lækre design 
gør den ideel enten til at have med på farten, eller bruge 
hjemme i sofaen til surfing, homebanking mm. 

• 32GB Hukommelse 
• 9.7” IPS
• Op til 10 timers batteri
• Spacegrey
• WIFI
991724370

Trådløs 
mobil-

tilslutning

14.999,-

699,-

6.999,- 3.699,-

4.999,-
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SONY PLAYSTATION VR
Bring spillet direkte ind i stuen og oplev den fremtidige spiloplevelse! Oplev Virtual Re-
ality via din PlayStation hvor du både kan drage på opdagelse i Gotham sammen med 
Batman, eller sætte dig bag rattet i længe ventede Gran Turismo Sport. For at få fuldt 
udbytte kræver det både PS4s nye kamera samt PS4s Move Controllers. 
991808140  

SONY PLAYSTATION PS4 
CAMERA NEW DESIGN
Med det nye PlayStation 4 kamera har du mulighed for 
helt at droppe dine controllers. Du kan med kameraet 
logge ind via ansigtsgenkendelse samt styre din PlaySta-
tion vha. bevægelser og gestikuleren. Optimere ligeledes 
din oplevelse med PlayStation VR. 
991808027

SONY CHARGING STATION
Det er endelig slut med at tage en controller uden strøm 
på. Hver gang du er færdig med at bruge din PlayStation 
tages controlleren blot og sættes i opladeren – så den er 
klar til næste gang den skal i brug.  
987719061

SONY PLAYSTATION 4
En af verdens mest populære konsoller i et nu, endnu 
tyndere design. Drag på opdagelse i nogle af verdens 
bedste konsolspil, eller se film og serier via de forskelli-
ge apps inde på konsollen. Få den ultima spiloplevelse 
hjemme i stuen eller på værelset med Playstation 4! 

• 500GB / 1TB HDD
• Blu-Ray drev
• HDR-Understøttelse
991724431 / 991742116 

SONY PLAYSTATION 4 
MOVE CONTROLLER
Drop den normale controller når du bruger PlayStation 
VR og styr dig igennem via PS4 Move Controllers. Du får 
den ultimate oplevelse af PlayStations Virtual Reality 
med PlayStation 4 Move!
991764135

SONY PLAYSTATION 4 
DUALSHOCK CONTROLLER 
Spil sammen eller slå dine venner I spil som FIFA, Call of 
Duty, Streetfighter med en ekstra controller. Næsten et 
must for en hver PlayStation ejer. Fås i både sort, rød, 
blå og hvid.
991756531 / 920606 / 920607 / 988865683

Din lokale IT forhandler 

3.799,-

2.199,-FR
A

649,-

249,-

799,-

599,-


