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Nyhed

JBL SYNCHROS E30

Hold ørerne varme med disse lækre JBL on-ear hovedtelefoner. Med de store 30mm drivers vil du opleve deres Pure Bass Performance fra første række. E30 er lavet til
at være på farten og leverer god lyd, kablet direkte fra din mobil. Sort eller hvid.

649,-

989432695 / 989432698

Op til 7
timers batteri
tid! Vejer kun
1,8kg!

32GB
SSD

Med et batteri der holder i op til hele
7 timer og en vægt på kun 1,8kg kan
du have den med dig over alt. Du får
en fantastisk laptop, der kan holde
strømmen hele juleaften.

2.299,-

Spil hurtigere med mindre lag! WRT32X er
en router specifikt designet til spil. Killer
Prioritization Engine reducerer ping, prioriterer spil og leverer en spiloplevelse med
væsentligt mindre lag.

•
•
•
•

256MB flash & 512MB DDR3 RAM
Gigabit Ethernet switch
2.4GHz & to 5GHz band
eSATA, USB 3.0 & USB 2.0 ports til
netværksopbevaring

992771947

2.499,-
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•
•
•

Intel Celeron N3350 dual core
4GB RAM
Op til 7 timers batteritid
Windows 10 Home

992637765 / 992726189

128GB
SSD

ACER ASPIRE 3 14”

LINKSYS WRT32X GAMING ROUTER

2.499,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Hvis det skal gå
lidt hurtigere

LENOVO V110 15,6”

God gedigen computer til hverdagsbrug,
skoleopgaver og Netflix. Kommer med
en lynhurtig SSD, hvilket giver dig hurtig
opstart og filoverførsel.

•
•
•
•

Intel Celeron N3350 dual core
128GB SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

992101722

2.499,-

LENOVO V110 15,6” 8GB
Bruger du mere intense programmer, såsom billedredigeringsprogrammer, multifane-browsere med flere add-ons osv., vil
du generelt have gavn af at vælge denne
model med mere RAM til at holde alle
processerne kørende pænt og hurtigt.

•
•
•
•

Intel Celeron N3350 dual core
128GB SSD
8GB RAM
Windows 10 Home

992806201

2.999,-

Hvis du skal bruge
Windows 10 Pro

LENOVO V110 15,6” i3
Hurtig processor med mere arbejdshukommelse! Skal du lave mere krævende
opgaver med vil du med Intels core i36006U opleve at dine programmer kører
hurtigere.

•
•
•
•

LENOVO V110 15,6” i3 PRO

Intel Core i3-6006U
128GB SSD
8 GB RAM
Windows 10 Home

991794070

3.999,-

Windows 10-versionen henvender sig til
professionelle brugere. Den indeholder de
samme funktioner som 10 Home, men har
også funktioner som device-managing,
fjernsupport og lignende. Det oplagte valg
til dig med en lille virksomhed.

•
•
•
•

Intel Core i3-6006U
128GB SSD
8 GB RAM
Windows 10 Pro

991794071

4.499,-

Skal den holde
til mere?

LENOVO V110 15,6” i7
Brug for en hurtigere maskine? Med en
opgraderet processor, 128GB SSD samt
8GB RAM vil du her få en maskine, der
kan alt det du kan og hjælper dig med
resten. Tilmed til en meget skarp pris.

•
•
•
•

Intel Core i7-6500U
128GB SSD
8 GB RAM
Windows 10 Home

992364711

5.999,-

LENOVO THINKPAD T560 15.6” i5
Thinkpad er standarden for robuste notebooks. Den er tyndere og lettere end
tidligere generationer og har også ekstra
funktioner til at øge din produktivitet.
Med op til 16 timers batteri holder den let
til en hel arbejdsdag.

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

•
•
•
•

Intel Core i5-6200U
256GB SSD
8 GB RAM
Windows 10 Pro

990094160

10.999,-

du
Skal den have en
lynhurtig SSD?

ACER ASPIRE ES1 17,3”
Acer Aspire ES1 har en stor 17,3” skærm.
Med den kan du nyde film og internet surfing uden at skulle knibe øjnene sammen
for at se det. Du får også masser af plads
til at gemme billeder, dokumenter m.m.
på den store indbyggede 500 GB harddisk.
En god maskine – også til voksne!

•
•
•
•

Intel Celeron N3450 dual core
500GB HD
4GB RAM
Windows 10 Home

992775827

3.499,-

ACER ASPIRE ES1 17,3” SSD
Kommer med hele 256GB SSD! Der er klare fordele ved at vælge en SSD frem for en
harddisk. Læse- og skrivehastigheden er
op til 8 gange hurtigere. Opstarten tager
under 15 sekunder, og batteriet holder op
til 30% længere.

•
•
•
•

Intel Celeron N3350 dual core
256GB SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

992775827

4.499,-

Fås også med
dobbelt så meget
plads!

ACER ASPIRE 5 17,3”
Skal du bruge en stilren bærbar, hvor det er
nemt at have overblikket og samtidig lave
lidt mere end bare at se film? Så kan denne Aspire model være løsningen. Med en i3
processor samt 128GB SSD vil du få en god
oplevelse med dine PC programmer.

•
•
•
•

ACER ASPIRE 5 17,3” 256GB

Intel Core I3-6006U
4GB DDR4 RAM
128GB SSD
Windows 10 Home

En god notebook skal gerne holde længe,
og de ting du gemmer på den kan let
komme til at fylde. Ved at vælge mere
plads, vil du ikke stå i en situation hvor du
skal slette noget af det, du har gemt.

992775829

•
•
•
•

Intel Core I3-6006U
4GB DDR4 RAM
256GB SSD
Windows 10 Home

992775830

4.999,-

5.499,-

Fås også med
dobbelt så meget
plads!

LENOVO 110 17,3”

Skal din nye computer være hurtig? Så se
her! Med denne nye model får du en lynhurtig 7. gen. Intel Core i5 CPU og en stor 17,3”
skærm samt SSD – alt i alt en rigtig lækker
maskine som arbejder let og hurtigt.

•
•
•
•

Intel Core i5-7200U
4GB DDR4 RAM
128GB SSD
Windows 10 Home

992114980

5.499,-

LENOVO 110 17,3” 256GB
Skal du bruge dobbelt så meget plads,
skal du vælge denne model. Med hele
256GB kan du have over 100.000 feriebilleder gemt og stadig have plads til endnu
mere.

•
•
•
•

Intel Core i5-7200U
4GB DDR4 RAM
256GB SSD
Windows 10 Home

992627896

5.999,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Kompakt, let og transportabelt
Dobbel-up på
plads og RAM

ACER ASPIRE E14 14”
Ultrabooken kommer i lækkert slankt
design, og med de fantastisk flotte og
trendy farver er du selv med til at personliggøre netop din maskine. 14 tommer
skærmen gør, at maskinen er perfekt at
have med sig rundt.

•
•
•
•
•

ACER ASPIRE E14 14” 8GB/275GB

Intel Core i3-5005U
4GB DDR3L RAM
128GB SSD
Windows 10
Fås I blå / gul / rød / sand

Skal du bruge mere plads og samtidigt
have det til at gå noget hurtigere? Med
denne model vil du for kun lidt ekstra få
dobbelt så meget RAM og plads! Det er en
maskine, du vil have glæde af i mange år.

992183071 / 992183070 / 992183085 / 992183084 /

Lille fiks maskine med masser af power og
knivskarpt billede! Med et batteri der holder
i op til hele 10 timer samt en vægt på kun
1,65kg, er den perfekt til at tage med på
farten. Maskinen er i lækkert metal chassis.
Har desuden baggrundsbelyst keyboard.

•
•
•
•

3.999,-

Skal du bruge
mere plads?

ACER X349 TRAVELMATE 14”

Kun
1,65 kg

ACER X349 TRAVELMATE 14” 256GB

Intel Core i3-6006U
128GB-SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

Skal den være let og transportabel er
X349 en fantastisk model. Skal du samtidigt have dobbelt så meget plads, skal du
vælge denne model.

992038715

•
•
•
•

Intel Core i3-6006U
256GB-SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

992775828

4.999,-

5.499,-

Kun
1,3 kg

Hvis du skal bruge
mere plads

•
•
•
•

Op til 11
timers
batteritid

ACER S5 TRAVELMATE 13,3” 275GB

ACER S5 TRAVELMATE 13,3”
Perfekt maskine, hvis du skal have den
med på farten, i skolen, eller blot vil have
en lækker bærbar. Metalchassiset giver
maskinen en utrolig stilren og lækker
finish, og med op til 11 timers batteritid
holder den hele dagen. Har desuden baggrundsbelyst keyboard.

Intel Core i3-5005U
8GB DDR3L RAM
275GB SSD
Windows 10
Fås I blå / gul / rød / sand

992183048 / 992183046 / 992183049 / 992183047

3.499,-

Baggrundsbelyst
keyboard

•
•
•
•
•

Intel Core i5-6200U
128GB SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

992118606

Vil du have en stilren maskine, der ikke
løber tør for plads? Så vil du have gavn af
at vælge denne opgraderede version med
stor SSD på hele 275GB – så behøver du
ikke at spare på pladsen!

5.999,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

•
•
•
•

Intel Core i5-6200U
275GB SSD
4GB RAM
Windows 10 Home

992493775

6.499,-

Gode 15, 6” maskiner fra Acer
Skal du bruge
dobbelt så meget
plads?

ACER ASPIRE E5 15,6” i3 256GB

ACER ASPIRE E5 15,6” i3
Med den knivskarpe FullHD skærm vil alt
fra skoleopgaver til feriebilleder stå klart.
Samtidigt vil du ikke opleve ventetid, da
Aspire E5 både har SSD og Intels hurtige
i3 processor.

•
•
•
•

Intel Core i3-6006U
4GB DDR4 RAM
128GB SSD
Windows 10 Home

992084513

3.999,-

Skal du bruge lidt mere plads til billeder,
film og opgaver så snup denne model,
hvor du får dobbelt så meget plads: hele
256GB SSD og stadig med den gode Intel
processor og den knivskarpe skærm.

•
•
•
•

Intel Core i3-6006U
4GB DDR4 RAM
256GB SSD
Windows 10 Home

992174734

4.499,-

Mere power og
dobbelt så meget
plads?

ACER ASPIRE E5 15,6” i5 8GB/256GB

ACER ASPIRE E5 15,6” i5
Nyd den knivskarpe FullHD skærm, mens
din maskine bare klarer opgaverne. Intel
Core i5 sikrer dig en lynhurtig notebook,
der kan følge med til det meste. Med et
dedikeret grafikkort fra NVIDIA vil du
samtidigt have mulighed for at game,
mens du er på farten.

•
•
•
•
•

Intel Core i5-7200U
4GB DDR4 RAM
128GB SSD
2GB GeForce 940MX DDR3
Windows 10 Home

992120734

4.999,-

Har du mere krævende opgaver i tankerne,
får du masser af muskler med en FullHD
skærm samt kraftigt grafikkort til gaming
med denne model. Denne model kommer
samtidigt med dobbelt så meget hukommelse samt lagerplads, hvilket klarer alt
fra opgave til spil som en leg.

•
•
•
•
•

Intel Core i5-7200U
8GB DDR4 RAM
256GB SSD
2GB GeForce 940MX DDR3
Windows 10 Home

992160233

5.999,-

Skal du bruge
dobbelt så meget
plads?

ACER NITRO VN7 15,6”
En solid og stærk arbejdshest i en utrolig flot finish. Kommer med både 6.
generations Skylake CPU samt dedikeret
grafikkort – en trofast følgesvend for dig
i mange år.

•
•
•
•
•

ACER NITRO VN7 15,6” 256GB
Intel Core i5-6200U
4GB DDR4 RAM
128GB SSD
2GB GeForce 945M DDR3
Windows 10 Home

992603373

5.499,-

Kan du godt lide at spille flere forskellige
spil, kan det være en fordel at have lidt
mere plads. Med denne model får du dobbelt så meget af slagsen.

•
•
•
•
•

Intel Core i5-6200U
4GB DDR4 RAM
256GB SSD
2GB GeForce 945M DDR3
Windows 10 Home

992808089

6.499,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Perfekt til hjemmebrug
Oplagt gaveide – alle kan bruge en god printer!

WiFI

HP DESKJET 1110 BLÆKPRINTER - A4

En god begynder printer, der ikke fylder hele skrivebordet. Bruger nedenstående
blækpatroner. Nem at installere og kan bruges lige efter udpakning. Med denne ENERGY
STAR-certificerede printer kan du regne med udskrifter i høj kvalitet, samtidig med at
du sparer strøm.

299,-

989910313

HP ENVY 4526 ALL IN ONE WIFI

Hvis du gerne vil printe dine feriefotos og dokumenter direkte fra din mobil eller tablet,
kan du nemt gøre dette fra denne Envy model. Den bruger samme blækpatroner som
Deskjet.
991694270

599,-

Husk

at købe de rigtige blæk patroner til din printer.
Disse patroner passer til ovenstående modeller:

HP INKJET 302XL

HP INKJET 302XL
SORT

HP INKJET 302

HP INKJET 302

HP INKJET 302

Tri-Color

Black / Tri-Color Combi pack

Tri-Color

Black

989744758

989744759

991723961

989744757

989744757

249,-

249,-

249,-

149,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

119,-

Husk tilbehoret
når du køber din næste PC eller notebook
BULLGUARD
INTERNET
SECURITY 2017

KASPERSKY
INTERNET
SECURITY

992042702

991723737

Prisvindende security-suite fra danske
Bullguard. Stærk antivirus, solid firewall,
kompatibelt med Dropbox mm. samt
PC-Tuneup, som får din PC til at køre optimalt igen. 3-bruger.

299,-

Sikkerhed til 3 enheder. Denne Kaspersky
Internet Security Multi Device pakke giver
dig fuld sikkerhed på op til 3 enheder, så
du kan sikre alle dine maskiner – uanset
om det er PC, MAC eller Android.

299,-

FRIT VALG:
13-14” eller
15” model

FRIT VALG:
13-14” eller
15” model

PORT DESIGNS MILANO NOTEBOOK SLEEVE
Slankt og stilfuldt sleeve, der er fremstillet af Faux suede og fleece i høj kvalitet for ekstra
god beskyttelse til din laptop i den travle hverdag. Den har en ekstra lomme til oplader,
smartphone samt tilbehør.
13-14”: 991876953 / 991876947 / 991876950
15,6” (kun grå og rød): 991876949 / 991876951

299,-

PORT DESIGNS SYDNEY URBAN
TOPLOADING

Sydney Urban er elegant designet udenpå, og samtidigt har den masser af praktiske
rum indeni. Separat lukket rum med beskyttende polstring sikrer din laptop. Derudover
har den et rum til tilbehør, der bl.a indeholder et etui til kabler.

349,-

13-14”: 990841595 / 991876959 / 991876958
15,6” (kun sort): 990841596

FRIT VALG:
Fra 10”
til 17”

PORT DESIGNS COURCHEVEL TOPLOADING

En lækker rejsetaske designet til at bære og beskytte din laptop og tablet i det dedikerede
rum og lomme. Den aftagelige skulderrem gør det muligt at bære din taske på din skulder mere komfortabelt, mens et rygbælte giver dig mulighed for at sætte den fast på en
trolley.
10-13”: 989823423
15,6”: 989501080
17,3”: 989501081

399,-

PORT DESIGNS 14”-15,6” COURCHEVEL
BACK PACK
En rygsæk designet til at bære og beskytte
din laptop og tablet. Skulderrem og ryg er
styrket for at have al den nødvendige komfort, når du bærer dine ejendele. Bunden
af tasken er forstærket for at give en bedre
beskyttelse.

• Ekstra polstret og komfortabel
• Justerbar til alle aldre
• Ekstra materiale i ryggen

989550622

399,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

BROTHER DCP-J4120DW AIO

BROTHER DCP-J785DW AIO

A4/A3 PRINT/KOPI/SCAN WIFI
Udviklet til den, der har brug for en trådløs
alt-i-én inkjetprinter, og som har behov
for uskrifter i A3 format. Desuden kan den
samarbejde med mobile enheder. Printeren tilbyder mange smarte funktioner i et
kompakt og stilfuldt design.

WIFI XL PATRONER
•
•
•
•

Print op til A3 kopi og scan op til A4
150-arks papirskuffe
6,8 cm farvetouchscreen
WiFi

989034854

CLUB 3D PREMIUM

HIGH SPEED HDMI™ 2.0 4K60HZ UHD
CABLE 3M/9.8 FT
Skal du nyde 4K opløsning på dit fjernsyn eller monitor,
er det ikke alle HDMI kabler der kan gøre dette. Med
Club 3D er du sikker på at få den kvalitet du fortjener.
990087330

1.099,-

CLUB 3D USB 3.1 TYPE-C

TO HDMI™ 2.0 UHD ACTIVE ADAPTER
USB-C er den nye standard for PC’er. Del 4K video og op
til 8 kanaler lyd på samme tid til dine HDMI enheder.
989971565

129,-

Fungerer
med OSX og
Windows

Trådløs forbindelse og en 6,8 cm
touchscreen gør denne printer let at betjene og let at forbinde med flere enheder.
Printeren har alt det, som hjemmekontoret kunne tænke sig – print, kopi og scan,
dobbeltsidet print (duplex) – og så sparer
du penge med inkbenefit.

269,-

• Ekstra store patroner
• Trådløst netværk
• Stor 6,8 cm LCD-touchscreen
991456624

1.699,-

CLUB 3D SENSEVISION

USB TYPE-C TO DP™ 1.2 + USB 3.0 +
TYPE-C CHARGING MINI DOCK
Forbind din PC med USB-C til alle dine enheder. Tilføj
f.eks. En 4K monitor, mens du oplader en mobil og ser
feriebillederne fra en USB pen. Mangler du funktionalitet skal du se efter Club 3D.
992094840

619,-

Fungerer
med OSX og
Windows

CLUB 3D SENSEVISION

CLUB 3D SENSEVISION

CLUB 3D SENSEVISION

Designet til at opfylde alle dine forbindingsbehov, tilbyder
denne docking station intet mindre end 6 USB 3.0 porte.
Hovedtelefon og mikrofon indgang. Gigabit Ethernet
samt to displayporte, alt sammen fra USB C/3.0 port!

4K opløsning på to skærme fra en Thunderbolt port.
Fungerer direkte ud af boksen ligesom alle andre produkter fra Club 3D!

Skal du bruge tre monitors på samme tid og samtidigt
have FullHD fra et enkelt displayport, vil denne være det
helt rigtige valg.

992596481

988699722

USB 3.0 DUAL DISPLAY 4K60HZ
DOCKING STATION (TYPE-A AND TYPE-C)

992778513

1.399,-

THUNDERBOLT™ 3 TO DUAL
DISPLAYPORT™ 4K60HZ VIDEO SPLITTER

MULTI STREAM TRANSPORT (MST) HUB
DISPLAYPORT™ 1.2 TRIPLE MONITOR

879,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

879,-

AOC 22” E2270SWHN

Rigtig god all-round 22” skærm fra AOC. Denne monitor
kan bruges til alt fra normal kontorarbejde til de nyeste
spil.
•
•
•
•

1920 x 1080, 5 ms, Full HD
700:1, 200 cd/m²
Widescreen - 16:9
HDMI, VGA

990111789

Frigør pladsen på skrivebordet med denne monitor arm
og tilpas skærmhøjden præcist efter dine ønsker. Den
har desuden 4 USB porte, så du hurtigt kan tilkoble fx
en USB pen.
987665091

899,-

AOC 24” E2470SWHE
24” skærm der kan vægmonteres og med
lavt energiforbrug via smart software.
Kommer desuden med 2x HDMI tilslutning.

•
•
•
•

Alsidig og prisbillig 27” skærm. Billedet
opdateres på blot 1ms hvilket sikrer, at
alt fra spil til film står knivskarpt uden
“ghosting”. Indbyggede højttalere i denne
model.

719,-

1920 x 1080, 5 ms, Full HD
1000:1, 250 cd/m²
VGA, HDMI
Eco-Mode

1.199,-

98606

AOC 27” E2770SH

ARCTIC DESK MOUNT Z2

AOC 22” I2269VWM ISP

Luksus 22” skærm fra AOC. Denne monitor er udstyret med
indbyggede højttalere samt de ekstra gode IPS-paneler, der
giver et perfekt billede uanset betragtningsvinklen.
•
•
•
•

1920 x 1080, 6 ms, Full HD
1000:1, 250 cd/m²
2xHDMI, VGA, DisplayPort
IPS panel

84980

1.099,-

AOC 24” GAMING G2460VQ6
Denne 24” gaming skærm leverer exceptionel billedkvalitet takket være 75Hz billedopdatering, 1 ms responstid samt AMD
FreeSync-teknologi. Du vil være mere end
klar til at tage kampen op!

• 1920x1080, 1 ms, Full HD
• AMD FreeSync
• HDMI, DisplayPort, VGA
989879819

1.399,-

AOC 27” I2790PQU ISP & USB HUB
•
•
•
•

1920 x 1080, 1 ms, Full HD
1000:1, 300 cd/m²
16,7 millioner farver
HDMI, DVI, VGA

989996019

1.599,-

Professionel skærm i særklasse. Skærmen
byder på IPS paneler med uhørt nøjagtig
farvegengivelse. Den ergonomisk korrekte
stander med indbygget USB 3.0 tilslutningsmulighed samt flicker-free teknologi
gør det behageligt at arbejde med den
selv i mange timer og belaste øjnene
mindst muligt.

•
•
•
•

1920 x 1080, 4 ms, Full HD
1000:1, 250 cd/m²
Højde, drejbar, tilt
HDMI, VGA, DisplayPort

992630478

2.399,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Guddommelige g
YGGDRASIL

Yggdrasil, den perfekte entry level maskine, som ikke
går på kompromis med kvalitet og performance! Med
Kaby-lake CPU’en og MSI grafikkortet sørger Yggdrasil
for, at du får 120 FPS i CS GO og 160 FPS i League of
Legends.
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5 7400 3.0GHz
8GB RAM
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G
120GB SSD
500GB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992814960

7.799,-

YGGDRASIL LEVEL-UP

Vælger du at opgradere sørger Yggdrasil for at du får 160
FPS i CS GO og 180 FPS i League of Legends!
•
•
•
•
•
•

Intel Core i5 7600K 3.8GHz
8GB RAM
MSI GeForce GTX 1060 3G
120GB SSD
1TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992814964

9.499,-

LOKE

Loke er den ideelle maskine til dig, som vil have utrolig
meget power for pengene. Med sin Core i7 CPU er multitasking en smal sag for Loke, som også giver dig 160 FPS
i CS GO, 120 FPS i Dota 2 og 180 FPS i League of Legends
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700 3.6GHz
16GB RAM
MSI GeForce GTX 1060 3G
240GB SSD
1TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992821944

10.999,-

LOKE LEVEL-UP

Med Loke Level-Up får du den lynhurtige SSD harddisk
fra Samsung samt 6Gb GTX 1060, der giver forbedret
FPS i samtlige spil. Helt op til 20% flere FPS i League of
Legends!
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700 3.6GHz
16GB RAM
MSI GeForce GTX 1060 6G
250GB SSD Samsung 850 Evo
1TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992821961

11.999,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

gamingmaskiner
THOR

Thor er lige så stærk som dig - Den tordner derudaf! Med
sit kraftfulde GTX 1070 grafikkort sikrer Thor dig, at du
kører 75 FPS i GTA5 og The Witcher 3.
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700 3.6GHz
16GB RAM
MSI GeForce GTX 1070 8G
250GB SSD Samsung 850 Evo
2TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992821977

14.499,THOR LEVEL-UP

Level-Up med Thor giver dig et performance boost! Load
tiden bliver endnu kortere med M.2 SSD fra Samsung.
Finish af G.Skills lækrer RGB Ram blokke, får maskinen
til at fremstå helt unik!
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700K 4.2GHz
32GB G.Skill Trident Z RGB RAM
MSI GeForce GTX 1070 8G
256GB M.2 SSD Samsung
3TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992822327

16.999,-

ODIN

Odin … hvad mere er der at sige? Den mægtigste maskine, opkaldt efter den mest OP gud! Odin er udstyret
med GTX 1080 i SLI, som sørger for at du er klædt på til
alt hvad spiludbyderne kan kaste efter dig!
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700K 4.2GHz
32GB G.Skill Trident Z RGB RAM
2 X MSI GeForce GTX 1080 8G i SLI
500GB M.2 SSD Samsung 960 Evo
4TB HDD
Windows 10 Home 64-bit

992822328

25.999,-

ODIN LEVEL-UP

Kan det bare ikke blive vildt nok så check Odin Level Up.
Her er ikke blot ét GTX 1080 Ti men hele to grafikkort!
Med denne maskine bliver det svært at komme højere op!
•
•
•
•
•
•

Intel Core i7 7700K 4.2GHz
64GB G.Skill Trident Z RGB RAM
2 X MSI GeForce GTX 1080 Ti 11G i SLI
500GB M.2 SSD Samsung 960 Evo
2 X 4TB HDD i RAID 0
Windows 10 Home 64-bit

992822329

30.999,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Alletiders
XXL

HAVIT XXL MOUSEPAD
BLACK

Ozone gamer musemåtte i tre forskellige størrelser. Lavet i det perfekte materiale, så du altid yder det bedste
når du spiller.

Havit er til den prisbevidste, der gerne vil have en kæmpe måtte. Med 30x70cm og det smarte print vil alle entry gamere blive glade for at finde den under juletræet.

989894285 / 989894286 / 990062671

992607898

FRA

OZONE GAMING MOUSEPAD
GROUND LEVEL

69,-

179,-

LOGITECH DESKTOP MK120
NORDIC
Et fantastisk makkerpar! Dette tastatur har en lav profil
samt næsten lydløst anslag. Standardlayout med taster
i fuld størrelse og et numerisk tastatur, så det er en fornøjelse for dine hænder.
40498

189,-

UNDER

300

DICOTA BASE 15,6” NOTE
BOOK BÆRETASKE

Flot designet taske, der beskytter din notebook takket være det beskyttede notebook-rum. Ved hjælp af
en aftagelig strop opbevares notebooken sikkert når
den er pakket væk. Du kan enten bære tasken med de
behagelige neoprenhåndtag eller bruge den aftagelige
skulderrem.
1149998

KRONER

POWERSTONE

Slut med at løbe tør for strøm på telefonen. Kan genoplade en iPhone 6S helt op til 5 gange.
• 10.400Mah.
• Grå / Blå / Hvid
989853205 / 989853207 / 989853206

199,-

199,På lager
fra midt
november

LOGITECH MARATHON
MOUSE M705

En kult klassiker! Forkæl dem du holder af med en god
mus. Trådløs og med en batteritid på op til 3 år vil denne
mus altid være klar, når du skal arbejde. Ergonomisk
design og virker til både Windows og Apple. En mus, der
er svær at undvære!
62725

299,-

HUBSAN H107P X4 PLUS
SORT

Flyv om kap med den smarte Hubsan quadcopter. Den er
perfekt gave til indendørs luftakrobatik.
990840894

299,-

HAVIT GAMING KEYBOARD
& MOUSE COMBO
Den ideelle gave til den spirende gamer! Med smarte
genveje på tastaturet, Rainbow-backlit tastatur og 4
forskellige farver lys i musen ser dette sæt utroligt godt
ud, når der spilles i aftentimerne. Havit leverer virkelig
meget for pengene!
992157883

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

299,-

s julegaver
Nyhed

COOLER MASTER
DEVASTATOR 3 TASTATUR
& MUS SÆT

OZONE BLADE GAMING
KEYBOARD

COOLER MASTER
MASTERMOUSE 530

992780467

989894283

992768470

Bygger videre på den utroligt populære Devastator 2. Nu
med 7 forskellige Backlight farver, du selv frit kan skifte
på tastaturet. Sæt med både med mus og tastatur.

349,-

Alsidigt gaming keyboard, der kan sættes op med den
tilhørende software til at passe til netop din spillestil.
Skift mellem 5 profiler med et tryk, rød og blå belysning
og hele 10 macro keys. Har 1 ms responstid og anti-
ghosting.

349,-

MM530 er specielt bygget med højpræstationsgameren
i tankerne. En større krop og gummibelagte sider sikrer,
at du altid har fuld kontrol. Ideel til FPS og RTS spil;
denne mus er et værdifuldt våben at have på slagmarken.

349,-

UNDER

OZONE HEADPHONE RAGE
GLOW

Lækkert headset fra Ozone i aggressivt design og seks
forskellige farver at vælge imellem. Tårnhøj ydelse med
et fantastisk lydbillede, uanset om du gamer, ser film
eller hører musik.
991631698 / 991631696 / 991631700 / 991631701 / 991631702 /
991631703

379,-

500

KRONER

SONY DUAL SHOCK 4 V2
GAMEPAD TRÅDLØS BT

Det er altid sjovest at være to om at spille, og med de
nye funktioner er det blevet endnu sjovere! Imponerer
med blandt andet en meget følsom seks-dimensionel
sensor samt touchpad. Del dine sejre med vennerne via
populære sociale netværk med et tryk på SHARE-knappen. Fås i mange farver.
991756531

Få 8GB
USB pen med
for kun kr.

399,-

29,ekstra

INTENSO MEMORY CASE
2,5” 1TB USB3.0 SORT

HAVIT PORTABLE
BLUETOOTH SPEAKER

Afspil din musik trådløst hvor end du er via Bluetooth,
og sæt stemningen med de indbyggede LED pærer, der
kan lyse i 4 forskellige farver – alt imens du oplader din
telefon fra det 4000mAh store batteri.
992642597 / 992642598

449,-

Skulle uheldet være ude, skal du ikke miste dit hårde arbejde. Sørg derfor altid for at have en backup af dine data.
Med Intenso Memory Case er dine data altid forsvarligt
opbevaret. Det er også muligt at få en lille USB stick med,
så du nemt kan dele dine filer.
84398 / 992139661

489,-

SAPHE TRAFIK ALARM

Perfekt gave til den, der er på farten! Undgå fartbøder
– nemt og bekvemt! Saphe monteres nemt i bilen og
afgiver alarm ved fotovogne og ulykker. Den kræver intet
abonnement og er helt lovligt. Starter automatisk op og
forbindes til din Android eller iOS smartphone.
992157883

499,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Alletiders
INTENSO SSD EKSTERN
128GB 1,8” PORTABLE
USB3.0

Ultra slank ekstern SSD til når du skal overføre data
hurtigt. Den er overraskende lille og kan nemt være i din
hånd – utroligt transportvenlig.
990070330

519,-

DORO PHONEEASY 613
BLACK

Den perfekte gave til den, der har brug for en mobil,
hvor man kan se og forstå hvad man laver. Doro laver
simple mobiltelefoner i robust design, der holder til at
blive tabt. Dens batteri holder op til en uge på en enkelt
opladning.
989027240

649,-

LOGITECH MX MASTER
WIRELESS

Logitechs flagskib af en vidundermus! Den er som støbt
efter din hånd og har smarte nye funktioner såsom
Speed-adaptive scroll. Med denne mus arbejder du både
hurtigere og nemmere på din PC.
989576228

649,-

UNDER

OZONE HEADSET EKHO
H80

Topklasse headset fra Ozone til dig, der vil have en sublim
lytteoplevelse. Mikrofonen kan let køres ind eller ud og lyser
op med LED, der viser om den er tændt eller slukket.

1.000
KRONER

991819439

699,-

EDIFIER M3280BT
BLUETOOTH HØJTALER

Yderst velspillende 2.1 sæt med subwoofer i smukt design. Kan tilsluttes alt fra telefon til PC eller TV.
280023

799,-

OZONE STRIKE BATTLE
SPECTRA TASTATUR

LAN gamerens drømmekeyboard – kompakt og mekanisk keyboard i verdensklasse! Udført i aluminium og
med over 16 millioners frække RGB farver passer den
altid ind i netop dit setup.
992102342

RAZER WILDCAT XBOX
ONE GAME CONTROLLER

Oplev sand konsol overlegenhed som de professionelle
gør det, når de spiller XBOX ONE! Lavet til turneringsspil og udviklet med feedback fra verdens bedste
eSports-stjerner. Der er fire programmerbare knapper for
enestående tilpasningsmulighder.
989894550

799,-

HARMAN KARDON OMNI 10
Med Harman Kardons lille trådløse OMNI 10 højtalere får
du masser af ægte HD lyd. Fyld hele huset med musik
uden afbrydelser med Harman Kardons multistreaming
app, hvor du ligeledes kan styre hvilken musik, der skal
afspilles i hvert enkelt rum.
989504924 / 989819794

899,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

999,-

s julegaver
Klassikeren
er tilbage!

COOLER MASTER
MASTERCASE PRO 6

Et af de fedeste kabinetter man kan få! Bygget til
FreeForm Modular systemet opfylder den alle dine behov for fleksibilitet. Alle sider kan trækkes ud for ekstra
ventilation og kører næsten lydløst, når de er inde!
992642091

Oplev eller genoplev de klassiske Nintendo spil fra
90’erne. Nu udgivet i mini format, der passer perfekt
under juletræet! Kommer med 21 af de mest populære
spil. Slut den til TV via HDMI og spil alt fra Final Fantasy
3 til Super Mario Kart m.m.

992761750

992847182

1.299,-

1.199,-

E-BLUE
COBRA
CHAIR

OVER

1.000

Super komfort. Justerbart
armlæn og ryg. Slidstærkt
og blødt materiale. Inkl.
puder. Stol til dig, der ikke
vil gå på kompromis.

Du skal sidde godt og ergonomisk korrekt, når du
sidder foran din computer.
Ergonomisk design – 360
graders armlæn – justerbar
ryg og højde – skum i ryg og
sæde der holder formen.

KRONER

991952064

1.599,-

Nem overvågning til
hjemmet

2.199,Fås også i
3-pack

TRENDNET TV-NVR104K
1TB 4-CHANNEL NVR KIT

Ønsker du at beskytte julegaverne, vil du med dette
overvågningssystem altid kunne se, hvad der foregår. Du
kan tilgå livefeed og optagelser direkte fra mobilen eller
PC’en. Nem installation. Den perfekte gave til den, der
har alt.
989045698

NINTENDO SNES

Den næste generation i den prisvindende Flip serie. Den
spiller overraskende højt, trods den lille størrelse. Spil
din musik trådløst i op til 12 timer over alt, også mens
du er i bad – den er nemlig vandtæt. Fås i blå, sort og
hvid.

1.099,-

HIGH PERFORMANCE
CHAIR GAMINGCHAIR
NQ-100 RED

990776203

JBL FLIP 4

2.999,-

LINKSYS VELOP MESH
2-PACK

Højtydende modulopbygget Wi-Fi mesh-system bestående af 2 noder. Er bygget til at yde ekstraordinær
Wi-Fi-dækning i hele dit hjem. Det kan sættes op på få
minutter og leverer et fejlfrit, ultrahurtigt signal med
fuld styrke. Du kan have hele familien samlet uden at
have udfald.
992094322

2.999,-

EDIFIER LUNA THEATRE E
2.1 THX CERTIFIED

Prisvindende design med 234 Watt Edifier lækkerlyd.
Fås i rød og sort. Trådløs 5,8GHz tilslutning af subwoofer for super hurtig forbindelse. Brugervenlig Bluetooth
4.0 tilslutning til tablet, smartphone og lignende. 3 x
optisk digitale indgange samt analog tilslutning til TV,
computer og andre lydkilder.
990477245/990477254

3.199,-

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

Tjek
prisen

LG K10 (2017) 16GB 5.2” GOLD

LG G6 H870 32GB 5.7”
BLACK

•
•
•
•

•
•
•
•

Få hele familien med, når der skal tages selfies med
det vidvinkelede frontkamera og se det direkte på den
5.3” krystalklare HD skærm. Det spændende design
med buede kanter og tekstur på bagsiden gør den god
at holde om.
5.3” skærm
13MP bagkamera
5MP Selfie kamera
16GB hukommelse

992339409

Fantastisk
kamera –
19MP

God
skærm

1.299,-

Det overraskende store FullVision-display i en elegant
enhed giver mere plads til tekst, browsing og et bredere
billede, når du spiller spil. 18:9-format og QHD Plus-opløsning giver også en overlegen billedkvalitet for en
mere levende oplevelse.
5.7” QHD+ FullVision Display
Dual 13MP Rear Cameras
32GB hukommelse
Vandafvisende

992354399

3.599,-

SONY XPERIA XZS 5.2”
32GB - SILVER

Du får meget mere end blot en flot smartphone. Med
det revolutionære Motion Eye kamera kan tage enestående slowmotionvideoer og stilbilleder. DSEE HX DAC’en
får din musik til at lyde endnu bedre.
•
•
•
•

5.2” Display
19MP kamera
32GB hukommelse
Vand- og støvresistent

992503076

4.199,-

Dual sim –
brug to numre på samme
tid

SAMSUNG GALAXY J3
(2017) DUAL SIM 5” BLACK

Når stil komplementerer funktionalitet. Med et design,
hvor der er tænkt over selv den mindste detalje, er den
nye Samsung Galaxy J3 i en fantastisk flot metalfinish
med et kamera, der flugter perfekt for et ekstra godt
greb, og en 2.5D hærdet glasbeskyttelse af det 5.0” store HD-display for ekstra holdbarhed.
•
•
•
•

5.0” HD Display
13MP kamera
16GB hukommelse
Dual SIM

992608169

1.499,-

Kæmpe
skærm

SAMSUNG GALAXY J5
(2017) DUAL SIM 5.2” 16G BLACK

Når stil komplementerer funktionalitet. Med et design,
hvor der er tænkt over selv den mindste detalje, er den
nye Samsung Galaxy J5 i en fantastisk flot metalfinish
med et kamera, der flugter perfekt for et ekstra godt
greb, og en 2.5D hærdet glasbeskyttelse af det 5.2” store HD-display for ekstra holdbarhed.
•
•
•
•

5.2” HD sAMOLED skærm
13MP front-/bagudvendt kamera
16GB hukommelse
Dual SIM

992608172

SAMSUNG GALAXY S8+
6.2” 64GB - ARCTIC SILVER

Den smalle skærm gør det nemt at skrive og navigere
med kun én hånd, og du behøver ikke at scrolle så meget. Film- og billedoplevelser forstærkes, samtidig med
at du kan navigere i andre apps uden afbrydelser. Galaxy
S8 og Galaxy S8+ fås i 3 forskellige farver.
• 6.2” Infinity skærm
• 12 MP + 8 MP kamera
• 64GB Hukommelse
992471307

1.699,-

5.999,-

APPLE IPHONE 8 PLUS
64GB - SPACE GREY

Et designmæssigt vidunder formet i glas med bløde,
rundede kanter. Den har avanceret A11 Bionic chip, 5,5”
Retina HD skærm, er vand-/støvtæt og har stort 12
Mpix sensor til smukke, oplyste billeder – selv i svag
belysning.
• 5.2” Display
• 12MP kamera
• 32GB hukommelse
• Vand- og støvresistent
992799662

7.199,Din lokale IT forhandler

Alle priser er vejledende og inkl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte varer. Tilbuddene gælder så længe lager haves. Billeder er vejledende

