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Gaming med nyeste Intel CPU
Legion T530 Gaming Tower
Med nyeste Core i5 og Nvidia GTX-1060 kan du spille

alle de vildeste spil.

7.299,-
GTX 1060-6GB

349,-

Spar 1.400,-
Beskyt din PC i
et helt år med

Bluetooth Earbuds
+Powerbank

3 timers spilletid Ladetid 1,5 time
Bluetooth 4.1

Ægte trådløs lyd direkte i dine ører helt uden kabler. Earbuds
sidder komfortabelt og diskret i øret og giver dig sublim
lydkvalitet. Earbuds oplades i den medfølgende dock, der
samtidig er en powerbank, som kan oplade din smartphone. 

Lækker og diskret trådløs lyd

999,-



Output via 2 USB porte eller
induktion.

4-Panels Powerbank - En kombination af en kraftig powerbank på 12000
mAh og et foldbart solpanel. Du har nu altid ekstra strøm med dig, og du
kan hurtigt og effektivt genoplade powerbanken under sollys. Udført i vand-
og stødafvisende materiale.

Du løber aldrig tør for strøm
Solar 4-Panel Powerbank 12000

799,-

Bluetooth Earbuds +Powerbank

3 timers spilletid Ladetid 1,5 time
Bluetooth 4.1

Ægte trådløs lyd direkte i dine ører helt uden kabler. Earbuds sidder
komfortabelt og diskret i øret og giver dig sublim lydkvalitet. Earbuds
oplades i den medfølgende dock, der samtidig er en powerbank, som
kan oplade din smartphone.

999,-

Lækker og diskret trådløs lyd

Powerbank til det ekstreme
Carabiner Powerbank

6000 mAh

Karabinhage og powerbank i ét. Hægt den f.eks. fast på din rygsæk, og
forbind den med en telefon i lommen – så lader din telefon op under
vandreturen! Udført i robust og vandtæt IP67 godkendt materiale.

249,-



TS6250 multifunktion

Print via Wi-Fi, USB eller
smartphone

Farve touch display
5 blækpatroner

Auto Duplex

Alt-i-én-printer med fotoprint på kun 21 sekunder. Du kan
printe helt ud til papirets kant og printe fra din smartphone på
distancen via Canons egen app eller via AirPrint og Mopia. 

Smart og kompakt

899,-

Fantastiske fotos
TS8250 multifunktion

Print via Wi-Fi, BT, USB og
Canon App.

Memory Card port

Alt-i-én-printer med 6 separate blækpatroner, der printer
fantastiske fotos via den særlige "fotoblå", som for�ner
detaljerne. XL og XXL blækpatroner som nedsætter print
omkostningerne, fås som ekstra tilbehør. 

1.249,-

Kvalitets alt-i-én
TR4550 multifunktion

AirPrint & Google Cloud Print 20 arks ADF

Pixma TR4550 er en lille alt-i-én printer til dit skrivebord. Du kan
printe og scanne via Wi-Fi, USB kabel og naturligvis også fra
smartphones og tablets via gratis app. 

499,-



Tank-selv print
Ecotank ET-2650

Wi-Fi/Epson E-mail Print

Print-, kopi- og scanfunktion i en printer, som er nem at
anvende og leveres med op til tre års forbrug af blæk.
Print op til 6500 sider på en tank og fyld selv blæk på
uden at spilde. 

1.599,-

Tank-selv
print

Print på alt!
Expression Premium XP-7100

5 blækpatroner Mulighed for XL
patroner

2 papirskuffer Wi-Fi og iPrint

Small-in-One for fotoentusiaster. Dyrebare minder
sikres takket være Claria Photo HD-blæk, der kan
holde op til 300 år i et fotoalbum.

1.299,-

Den mindste All-in-One
Expression XP-355 Multifunktion

Op til 10 sider pr. minut i farve Wi-Fi/USB-tilslutning samt
Epson E-mail Print

3,7cm LCD skærm

Small-in-One som printer, scanner og kopierer fotos og dokumenter i
fremragende kvalitet. Du kan endda printe direkte på farten via din
smartphone.

499,-

direkte fra din
smartphone

Print

Dækker alles behov
WorkForce WF-2750 printer

4 blækpatroner Wi-Fi/USB/Apple
AirPrint/Google Cloud Print

13 sort/hvid sider pr. minut vandfast blæk

Med WF-2750 kan hele familien printe, scanne og kopiere fra både
PC'ere, smartphones eller via nettet. Printkvaliteten er i top, og
omkostninger er i bund pga. store blækpatroner.

699,-

Spar 100,-



Labelprinter med PC-tilslutning
PT-D450VP

PC/Mac tilslutning Label Collection med
labelskabeloner

Leveres med 18 mm tape og

Tilslut PT-D450VP til din PC og print labels til ethvert formål. Design dine
labels med PC'ens fonte, logoer og clipart på slidstærkt tape i 3,5 og op til
18 mms bredde. 

699,-

Hele familiens printer
HLL3270CDW LED farveprinter

Høj printhastighed på 24
sider/min.

Automatisk dobbeltsidet print
6,8 cm farvetouchscreen

LAN/Wi-Fi netkort og NFC) til
mobilt print

HL-L3270CDW er lydsvag, kompakt og leverer hurtige, lydsvage print.
Stor 250-arks papirskuffe så du ikke skal fylde papir i papirskuffen så
ofte.

2.299,-

3 års print i én kasse
MFC-J1300 alt-i-én inkjet

print, kopi, scan og fax Op til 12 sider i sort/hvid og 10
sider i farve

LAN/Wi-Fi 6,8 cm LCD-touchscreen

Med All in Box-tilbud får du alt, hvad du har behov for til 3 års print samlet i én
pakke. Dvs. printer, 3 års forbrug af blæk og 3 års garanti med on-site SWAP-
service. 

3.099,-

3 års forbrug af toner samt
All Inklusive

3 års garanti samt on-site
swap service i kassen



Billig og lækker kvalitetsmus
M235 Mouse

Fås i grå eller rød.

M235 holder op til 12 måneder på ét batteri og kan lynhurtigt scrolle
gennem websider og dokumenter med det effektive scrollhjul. M235
kan bruges med både højre og venstrehånd, samt virker med Windows,
Mac, Chrome OS og Linux.

199,-

Næsten lydløst
COMBO MK330

Mus designet til både venstre
og højrehåndede.

Kombinationen der giver dig underholdning og mobilitet Med 11
genvejstaster har du altid de funktioner du bruger mest, lige ved hånden.
Det næsten lydløse og 꾒㔀ade tastatur gør det nemt at skrive og surfe på
nettet.

449,-

Fleksibel overvågning
Logitech Circle 2 kamera

24 timers lagring af
optagelser med replay i skyen

100% uafhængig af PC

Mobilt sikkerhedskamera som kan monteres udenfor og leverer et
knivskarpt billede, også i mørke. Du kan tilgå Circle overalt fra din
smartphone.

1.699,-



17'' til seje spil og gra曾kopgaver
Aspire 7

17,3" Full HD IPS Core i5-7300HQ
Nvidia GeForce GTX1060-6GB 8GB RAM/512GB SSD lager

Aspire 7 kombinerer et lækkert alu-design med meget kraftigt GeForce
graꄴ誹k og den stærke Intel Core i5 Full Voltage CPU. Graꄴ誹kken præsenteres
lækkert på den store og krystalklare 17,3" IPS skærm. Derfor er du både
klar til de tunge graꄴ誹kopgaver og gaming.

8.999,-

Beskyt din PC i

et helt år med

349,-

Slank med GeForce gra曾k
Aspire 5

15,6" IPS Full HD Core i5-8265U
GeForce MX150 2GB
DDR5

8GB DDR4 RAM
512GB PCIe NVMe SSD

Batteritid op til 8 timer 1,95cm tyk og 1,8 kg

Behov for en tynd men bjørnestærk PC som både kan
håndtere video, gaming og som har en fantastisk skærm?
Svaret ꄴ誹nder du i Aspire 5 med Nvidia graꄴ誹k og SSD disk.

5.999,-



Legion T530 Gaming Tower

Core i5-8400 Nvidia GeForce GTX1060-6GB
8GB RAM/256GB SSD M2
NVMe

HDMI/Display/DVI

Intet kan matche en specialdesignet stationær PC til gaming, absolut
INTET! T530 leverer med knusende overlegenhed den styrke, du har brug
for til selv de vildeste spil. 

7.299,-

nyeste Intel CPU
Gaming med

Beskyt din PC i
et helt år med

Spar 1.400,-
GTX 1060-6GB

349,-

Transportabel PC til
den seriøse gamer

IdeaPad 320

5.599,-

15,6" IPS Full HD Core i5-8250U
GeForce GTX1050 8GB RAM/1TB HDD med

16GBSSD cache lager
LAN/Wi-Fi/USB-C/USB
3.0/HDMI

Med Kraftig Nvidia GTX1050 graꭶ你k, 8GB RAM og 1TB lager, vil
du få den perfekte kombination mellem pris og ydelse. Bygget
til både spil og de tunge opgaver. 

Nvidia Geforce
GTX 1050 graᔀ�k

og Intel CPU

Talknuser til en skarp pris
V130

14" Full HD Core i5-7200U
8GB RAM/256GB SSD/DVD
drev

Batteritid op til 6 timer

Råstyrke, fart og datasikkerhed er forenet i V130, som er bygget af de helt
rigtige komponenter, f.eks. Intels Core i5 CPU, masser af RAM og SSD
disk. 

4.299,-

24,5" Full HD 144Hz Respons: 1ms
HDMI/DisplayPort Flicker-less
Blue-light reduktion

Ekstremt roligt og krystalklart 144Hz billede. Du vil kunne se din
modstander, før han "trækker". 

Til den ultimative gamer
Legion Y25f gamer monitor

1.899,-
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Kvalitets alt-i-én
TR4550 multifunktion

AirPrint & Google Cloud
Print

20 arks ADF

Pixma TR4550 er en lille alt-i-én printer til dit skrivebord. Du kan
printe og scanne via Wi-Fi, USB kabel og naturligvis også fra
smartphones og tablets via gratis app. 

499,-




