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Pripravte sa  
na leto! 

JÚN 2020

Najširšia distribučná  
sieť hardwaru  
v ČR a SR

Dodanie do  
24 hodín!

20 000 produktov 
skladom!

43,90 € 

317805

Kamera pre záznam jazdy

MIO MIVUE C312

Spoľahlivý pomocník pri určovaní vinníka dopravnej nehody • Kvalitné 
zábery v rozlíšení 1 920 p (30 fps) • Full HD • Sklenená šošovka s vynikajúcou 
svetelnosťou F2.2 • Široký nahrávací uhol 130° • Podpora pamäťových kariet 
microSD (až 64 GB) • 3osý G-senzor 

900059

189 € 
Mini PC

UMAX  
U-BOX J34
Celeron J3455 (4C/4T 1.5/2.3 GHz) • 4 GB LPDDR3 • 32 GB Flash • Intel - HD 
Graphics 500 • pamäť grafickej karty zdieľaná s RAM • BlueTooth, LAN, 
WLAN (Wi-Fi) • grafické rozhranie HDMI • 10/100/1000 (Gigabit) • 36W 
• Windows 10 Home • Čierna farba

NAJLACNEJŠÍ PC

73,90 € 

317805
317805
317805

Výrobník sódy

LIMO BAR

Sýtenie ochutených nápojov • technológia FSS • rýchloupínací systém 
fľaše Click&aFix •  Obsah balenia:výrobník sódy TWIN, bombička CO2  
(až na 80l sódy), fľaša 1l.  

1069245 
1069243 
1069244 

239358 
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749 € 

1508465

All-in-One PC

HP PROONE 440 G5 AIO 
23.8 NT i5-9500T
All In One PC 23.8" 1920x1080 • Intel Core i5 9500T Coffee Lake 3.7 GHz 
• Intel UHD Graphics 630 • RAM 8GBDDR4 • SSD 256GB • DVD  
• WiFi • HDMI a DisplayPort • 4x USB 3.2 • myš a klávesnica  
• Windows 10 Home

529 € 

1507507

Počítač

HP PRODESK 405 G4 DM 
RYZEN 3 PRO 2200GE
Počítač AMD Ryzen 3 Pro 2200GE Raven Ridge 3.6 GHz • AMD Radeon 
Vega 8 • RAM 8GBDDR4 • SSD 256GB • bez mechaniky • VGA D-SUB 
a DisplayPort • 6x USB 3.2 • typ skrine: Mini Tower • myš a klávesnica 
• Windows 10 Pro

739 €

1508447

Počítač

HP PRODESK 400 G5 DM 
i5-9500T
Počítač Intel Core i5 9500T Coffee Lake 3.7 GHz • Intel UHD Graphics 630 
• RAM 16GBDDR4 • SSD 512GB • bez mechaniky • VGA D-SUB  
a DisplayPort • 4x USB 3.2 • 2x USB 2.0 • typ skrine: Mini Tower  
• myš a klávesnica • Windows 10 Pro

789 €

1509584   

Notebook

HP PROBOOK 450 G7 
i5-10210U
Notebook – Intel Core i5 10210U Comet Lake • 15.6" IPS antireflexný 
1920x1080 • RAM 8GB DDR4 • Intel UHD Graphics • SSD 256GB 
• podsvietená klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C • čítačka 
odtlačkov prstov • 3-článková batéria 4500 mAh • Windows 10 Pro

579 € 

1506705

Notebook

HP 250 G7  
i5-8265U
Notebook – Intel Core i5 8265U Whiskey Lake • 15.6" antireflexný 
1920x1080 • RAM 8GB DDR4-SDRAM • Intel UHD Graphics 620  
• SSD 256GB • numerická klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1 
 • DVD • WiFi 802.11ac • 3-článková batéria 41 Wh • Windows 10 Home

739 €

1083575

Notebook

HP PAVILION GAMING 
15-CX0035NC
Herný notebook – Intel Core i5 8300H Coffee Lake • 15.6" IPS matný 
1920x1080 • RAM 8GB DDR4 • NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB • SSD 512GB 
• numerická klávesnica • podsvietená klávesnica • webkamera • USB-C 
• WiFi 802.11ac • 3-článková batéria 52,5 Wh • Windows 10 Home

121 € 

719348

Tlačiareň 

HP LASER 135W 

Laserová multifunkčná tlačiareň, A4 • Čiernobiela tlač, kopírovanie, 
skenovanie • Rýchlosť tlače - až 20 str./min • Pripojenie - USB 2.0, WiFi
• HP Smart Print, AirPrint, Google Cloud Print

251,50 €

719354

Tlačiareň 

HP LASERJET PRO 400 
M404DW
Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 • Rýchlosť tlače - až 38 str./min
• Pripojenie - USB 2.0, Ethernet (LAN), WiFi • HP Smart Print, AirPrint, 
obojstranná tlač • Iba tlačiareň bez skenera  • Kvalita čiernobielej  
tlače 1200x1200 dpi

188,90 € 

718749

Tlačiareň 

HP ALL-IN-ONE  
OFFICEJET 7740
Atramentová multifunkčná tlačiareň, A3 • Farebná tlač, kopírovanie, 
skenovanie • Rýchlosť tlače (čiernobiela) - až 22 str./min
• Rýchlosť tlače (farebná) - až 18 str./min • Pripojenie - USB 2.0, WiFi, 
Ethernet (LAN), Fax • HP ePrint, AirPrint, obojstranná tlač
• Možnosť skenovania formátu A3 z plochy skenera

ZVÝHODNENÁ
PONUKA  
K NOTEBOOKU

Microsoft 365 Family SK 
(Kód: 27791 • Cena: 95,90 € )

ZVÝHODNENÁ
PONUKA  
K NOTEBOOKU

Microsoft 365 Family SK 
(Kód: 27791 • Cena: 95,90 € )

ZVÝHODNENÁ
PONUKA  
K NOTEBOOKU

Microsoft 365 Family SK 
(Kód: 27791 • Cena: 95,90 € )
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104,90 €

518682

Monitor

HP 24Y

Uhlopriečka displeja: 60,45 cm (23,8") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie • Rozlíšenie: 1920x1080 • Zobrazovací uhol: 
178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 250 cd/m2 • Pomer kontrastu:  
1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický • Čas odozvy: 8 ms  
• Video vstupy: VGA, DVI-D, HDMI 

199,90 €

1509572

Monitor

HP P27H G4

Uhlopriečka displeja: 68,5 cm (27") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free • Rozlíšenie: 1920x1080
Zobrazovací uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 250 cd/m2

• Pomer kontrastu: 1 000 : 1 statický, 8 000 000 : 1 dynamický• Čas odozvy:  
5 ms • Video vstupy: VGA, HDMI, DisplayPort • Záruka: 3 roky na mieste  
• Výškovo nastaviteľný stojan • Dva integrované reproduktory s výkonom 2 W 

14,99 €

326299

Ruksak 

HP 15.6 VALUE  
BACKPACK 
Navrhnuté pre každodenné pohodlie - potiahnuté priedušnou 
 sieťovinou, polstrovanie, ergonomicky tvarované, opatrené  
nastaviteľnými ramennými popruhmi a plne polstrovaným zadným 
dielom • Pre notebooky s uhlopriečkou až 39,6 cm (15,6")  

10,99 €

326300

Taška

HP 15.6 VALUE  

Vyrobené z trvanlivých materiálov pre každodenné používanie, vrátane 
tkaniny odolné proti poveternostným vplyvom, tkaného polstrovania  
na bokoch a zadnej strane a odnímateľného ramenného popruhu
• Pre notebooky s uhlopriečkou až 39,62 cm (15,6")  

5,99 €

326921

Myš

HP MOUSE X1500

Rozhranie - USB - kábel • Snímač pohybu - optický • Rozlíšenie senzoru  
- 1000 dpi • Rozmery - 11,9x6,9x3,8 cm • Hmotnosť - 101 g  
• Dĺžka kábla - 180 cm  

124,90 €

1509570

Monitor

HP P22H G4

Uhlopriečka displeja: 55 cm (21,5") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free • Rozlíšenie: 1920x1080  
• Zobrazovací uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 250 cd/m2  
• Pomer kontrastu: 1 000 : 1 statický, 8 000 000 : 1 dynamický  
• Čas odozvy: 5 ms • Video vstupy: VGA, HDMI, DisplayPort 
• Záruka: 3 roky na mieste • Výškovo nastaviteľný stojan  

9,99 €

518585
518584

Puzdro

HP 15.6” CHROMA  
REVERSIBLE SLEEVE
Zabaľte svoj notebook do pohodlného farebného neoprénového  
puzdra • Otočte puzdro naruby a zmeňte jeho farbu podľa nálady  
• Pre notebooky s uhlopriečkou až 39,6 cm (15,6") 

29,90 €

518912

Klávesnica 

HP PAVILION 600

Prirodzené hrany a tvar umožňujú umiestniť klávesnicu do pohodlnej 
polohy pre zápästia a ruky • Slovenská lokalizácia  

44,90 €

326213

Adaptér

HP 90W SLIM W/USB 
ADAPTER
90 wattový adaptér pre notebooky • Obsahuje redukciu z 4,5 mm  
na 7,4 mm a ultrabook • USB výstup 5V/2A pre napájanie externých 
zariadení • Adaptér je dodávaný s káblom pre slovenskú zástrčku.  
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259 € 104 €

1060971 1061433

Monitor SSD disk M,2

SAMSUNG LED LCD 28" 
U28E590 

SAMSUNG 970 EVO  
500 GB

LCD monitor 4K Ultra HD 3840x2160 • displej TN • 16:9 • odozva 1 ms 
• FreeSync • jas 370 cd/m2 • kontrast 1000:1 • DisplayPort • DisplayPort 1.2 
• HDMI 1.4 • slúchadlový výstup • VESA

SSD disk M,2 (PCIe 3,0 4x NVMe) • MLC (Multi-Level Cell) • rýchlosť čítania 
3400MB/s • rýchlosť zápisu 2300MB/s • životnosť 300TBW

241 €

1061566

Externý SSD disk

SAMSUNG T7 TOUCH  
- 1TB 
Externý disk s rozhraním USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) a USB-C • NWMe • čítačka 
odtlačku prstov • rýchlosť čítania až 1050 MB/s • rýchlosť zápisu až 1000 MB/s 
• kapacita 1000 GB

18,50 €

1061416

Flash disk

SAMSUNG USB 3.1 FLASH 
DISK 64GB – SILVER
Flash disk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) •  kapacita 64 GB •  rýchlosť čítania 
až 200 MB/s • kovový a štýlový • pútko na kľúče a vodeodolnosť

49 €

1061373

SSD disk 2,5"

SAMSUNG 860 EVO  
250 GB
SSD disk 2 • 5" •  SATA III •  MLC (Multi-Level Cell) • rýchlosť čítania 
550MB/s • rýchlosť zápisu 520MB/s • životnosť 150TBW

1061568

Externý SSD disk

SAMSUNG T7 TOUCH  
- 500 GB 
Externý disk s rozhraním USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) a USB-C • NWMe • čítačka 
odtlačku prstov • rýchlosť čítania až 1050 MB/s • rýchlosť zápisu až 1000 MB/s 
• kapacita 500 GB

149 €
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8052260 8052330 8052199

8052197

8051898

8052423

805263

8051714

8052489

894 € 1 094 € 934 €

744 €

179 €

852 €

234 €

165 €

504 €

Notebook Notebook Notebook

Notebook

Dokovacia stanica

Notebook

Monitor

Monitor

Počítač

LENOVO TP E15-IML LENOVO TP E15-IML LENOVO TP E14

LENOVO TP E14

LENOVO TP USB-C DOCK 
GEN2 90W

LENOVO  
THINKBOOK 15-IIL

LENOVO X24-20 - 23.8"

LENOVO THINKVISION 
S27I-10 

LENOVO THINKCENTRE 
M720Q TINY

LENOVO TP E15-IML - i5-10210U@1.6GHz • 15.6"FHD IPS • 8GB DDR4 • 
256SSD • 1TB HDD • RX 640 2GB • CAM • LAN • USB • HDMI • W10P • 1r 
carryin • podsvietená klávesnica • webkamera 720P • čítačka odtlačkov 
prstov

LENOVO TP E15-IML - i7-10510U@1.8GHz • 15.6" FHD IPS • 16GB DDR4 
• 512SSD • RX 640 2GB • HDMI • USB • CAM,LAN • W10P • 1r carryin 
• kamera 720p HD webcam s mikrofónom • podsvietená klávesnica

LENOVO TP E14 i7-10510U 8GB DDR4 14"FHD non-touch 256GB SSD backlit 
black WIN10Pro 1r CarryIn • čítačka odtlačkov prstov • povrch hliníkový 
• kamera 720p ThinkShutter

LENOVO TP E14  i5-10210U 8GB DDR4 14"FHD non-touch 256GB SSD backlit 
black WIN10Pro 1r CarryIn • čítačka odtlačkov prstov • povrchová úprava 
hliník

LENOVO dokovacia stanica TP USB-C Dock Gen2 90W • Kompatibilná :  
Think Pad T490 - 20N2, 20N3, 20Q9, 20QH / Think Pad T590 - 20N4,  
20N5 / Think Pad X280 - 20KE, 20KF / Think Pad T480 - 20L5, 20L6 / Think 
Pad X1 Carbon 6th - 20KH, 20KG / Think Pad X270 - 20HM, 20HN, 20K5, 
20K6 / Think Pad T480s - 20L7, 20L8

LENOVO ThinkBook 15-IIL - i5-1035G4@1.1GHz • 15.6" FHD IPS mat • 8GB 
• 256SSD • noDVD • HDMI • USB-C • cam • backl • W10P • 1r carryin 
• podsvietená klávesnica • čítačka odtlačkov prstov • čítačka pamäťo-
vých kariet • webkamera: 720P

LENOVO LCD X24-20 - 23.8" • IPS • matný • 16:9 • 1920x1080 • 178/178 
• 6ms • 250 cd/m2 • 1000:1 • DP • HDMI

LENOVO LCD ThinkVision S27i-10 27‘‘ IPS • 16:9 • 1920x1080 • 250cmd 
• 4ms • VGA • HDMI • Stand:Tilt Free Sync • 3y

LENOVO PC ThinkCentre M720q Tiny i3-9100T@3.1GHz • 4GB • 128HDD 
• HD630 • DP • 6xUSB • W10P • 3r on-site • Grafická karta: Integrovaná 
UHD Graphics • Audio: Realtek ALC233VB2



NOVÝ RAD 

HERNÝCH POČÍTAČOV 
oLYNX GRUNEX
K počítačom oLYNX odporúčame 
operačný systém

PODSVIETENÝ 
CASE

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA RTX 2060 SUPER 8 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex  
ProGamer AMD 2020  
W10 HOME 

1 222 €
10462596 

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA GTX 1660 SUPER 6 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex  
Gamer AMD 2020  
W10 HOME 

1 074 €
10462595 

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA RTX 2070 SUPER 8 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex  
UltraGamer AMD 2020  
W10 HOME 

1 518 €
10462597 

 VYTVORENÉ SPOLOČNE S HRÁČMI PRE HRÁČOV



NOVÝ RAD 

HERNÝCH POČÍTAČOV 
oLYNX GRUNEX

NOVÝ RAD 

HERNÝCH POČÍTAČOV 
oLYNX GRUNEX

K počítačom oLYNX odporúčame 
operačný systém

NEPODSVIETENÝ 
CASE

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA RTX 2060 SUPER 8 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex Black  
ProGamer AMD 2020  
W10 HOME 

1 148 €
10462607 

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 5 3600 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA GTX 1660 SUPER 6 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex Black  
Gamer AMD 2020  
W10 HOME 

1 000 €
10462605 

Základná doska GIGABYTE B450 GAMING

Procesor AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz

Grafická karta NVIDIA RTX 2070 SUPER 8 GB

Pamäť RAM Kingston HyperX FURY Black 16 GB

SSD disk Kingston M.2 500 GB NVMe

Pevný disk WD s kapacitou 2 TB

Operačný systém Windows 10 Home

Záruka 3 roky

oLYNX Grunex Black  
UltraGamer AMD 2020  
W10 HOME 

1444 € 
10462608 

 VYTVORENÉ SPOLOČNE S HRÁČMI PRE HRÁČOV
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686875 

70,90 € 
Slúchadlá 

CREATIVE SOUND  
BLASTERX H5
Herné slúchadlá na hlavu • s odnímateľným mikrofónom • impedancia 
32 Ohm • rozsah 20 Hz–20 kHz • citlivosť 118 dB/mW • menič 50 mm 
• pripojenie: 3.5 mm Jack • ANC (potlačenie okolitého ruchu)  • ovládanie 
hlasitosti • uzatvorená konštrukcia • kábel 1.2 m,

686009  

65,90 €
Reproduktory

CREATIVE GIGAWORKS 
T20 SERIES II
High-endový dvojdielny reproduktorový systém pre najlepšie počúvanie 
hudby • Vysoko kvalitné stredové kónické meniče z tkaného skleného 
vlákna poskytujú vrelé stredné tóny • Pokročilé tweetery s textilnými 
vrchlíkmi hrajú krištáľovo čisté výšky • Technológia Creative BasXPort™ 
pre výrazné basy • Výkon reproduktorov: 14 wattov RMS na kanál  
(2 kanály) • Frekvenčný rozsah: 50 Hz ~ 20 kHz

50,90 € 
Reproduktory

CREATIVE REPRO T3250 
WIRELESS
Bezdrôtový reproduktorový systém typu 2.1 zaistí maximálne vernú 
reprodukciu od hlbokých tónov až po iskrivé výšky • Dva satelity disponujú 
vylepšenými zvukovodmi okolo meničov, ktoré zlepšujú smerovosť a presnosť 
zvuku • DSE (Dual Slot Enclosure) konštrukcia dovolí vysokú hlasitosť 
i kompaktným satelitom • Subwoofer je vyladený na reprodukciu nízkych 
tónov a k tomu využíva menič na spodnej strane a veľký rozširujúci sa tubus 

686495

33,90 € 
Slúchadlá 

CREATIVE  
SOUNDBLASTER JAM
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • cez hlavu • uzavretá konštrukcia 
• Bluetooth • NFC • frekvenčný rozsah 20 Hz-20000 Hz • impedancia  
24 Ohm • menič 32 mm • výdrž batérie až 12 h

1004403 

106,90 € 
Dron

DJI DRON TELLO

Dron – HD kamera • dosah prenosu 100 m • doba prevádzky 13 min 
• max. rýchlosť 15 km/h • skladanie a stabilizácia obrazu • hmotnosť  
80 g • súčasťou balenia model • vstavaná kamera a batéria

820150 820473

499 € 
Dron

DJI MAVIC MINI  
FLY MORE COMBO
Veľmi kompaktný, ľahký a ľahko prenosný drón s príslušenstvom vrátane 
batohu • DJI Mavic Mini váži necelých 250 g, lieta rýchlosťou až 46 km/h, 
na jedno nabitie vydrží až 30 minút a má dosah 4 km • Vyhotovuje 
fotografie s rozlíšením až 12 Mpx a 2,7km Quad HD videa a je vybavený 
3osou stabilizáciou • V aplikácii nájdete pripravené šablóny strihu a 
režimy profesionálnych záberov
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65,90 €
Fotoaparát

KODAK FRIEND  
ZOOM FZ43

757848                  

Digitálny fotoaparát – kompaktný • 1/2.3" • CCD 16.15 Mpx • 4x zoom 
(27–108mm f/3.0–6.6) • 2.7" displej • SD/SDHC (max. 32GB) • HD video 
• intuitívne ovládanie • USB • 2x AA4

32,90 € 
Reproduktor
LAMAX STREET2

777938

Veľký zvuk v tak malom tele? 15W výkonné meniče vo vnútri Bluetooth 
5.0 reproduktoru LAMAX Street1 zaručujú čistý, znelý zvuk aj pri počúvaní 
vonku • Výkon prístroja je 15 W a pýši sa TWS, IP55, handsfree mikrofónom, 
USB portom, možnosťou pripojenia audio káblom a FM tunerom • Výdrž 
reproduktoru je 22 h

36,90 € 
Vakuový mixér

LAUBEN VACUFIT  
BLENDER VB01

824268  

73,90 € 
Bezkontaktný  teplomer

TRUELIFE CARE Q7 

Bezkontaktný infračervený teplomer • okamžité meranie do 1 
sekundy • podsvietený LCD displej • pamäť na posledných 32 meraní 
• upozornenie na zvýšenú teplotu • 5 ročná preverená história na trhu 
• splňuje smernice CE,SÚKL,EN ISO 13485:2016

2107472               

110,90 € 
Kamera do auta
TRUECAM M5 WIFI  
+ GPS MODUL S DETEKCIOU RADAROV

Vylepšené Full HD rozlíšenie v uhle 150°  • Nočný záznam, ktorý nemá 
konkurenciu  • GPS modul s detekciou radarov  • Databáza viac než 40 000 
radarov  • Superkondenzátor namiesto klasickej batérie, ktorý lepšie zvláda 
zmeny teplôt, je spoľahlivejší, bezpečnejší a vydrží dlhšie • 2" LCD • Funkcia 
WDR  • G-senzor  • Detekcia pohybu  • WiFi s mobilnou aplikáciou • Vylepšený 
magnetický držiak  • Časová slučka a bezpečnostné uzamykanie videa

777905  

Vákuový mixér Lauben VacuFit® Blender funguje na princípe technológie
VacuFit® • Pomocou vákuovej pumpy odsaje z nádoby vzduch a až potom
suroviny rozmixuje • Metoda mixovania bez prístupu vzduchu so sebou 
nesie mnoho benefitov • Pri klasickom mixovaní dochádza k oxidácii 
a potraviny sa rýchlejšie kazia • Oproti tomu vákuovanie pomáha v 
potravinách zachovať všetky živiny a vitamíny

36,90 € 

578040  

Kamera do auta

LAMAX C3

Full HD rozlíšenie • Parkovací režim • Zámok videa v prípade nehody 
• Automatické nahrávanie po štarte • Nekonečné nahrávanie • 2,4" HD 
displej • Jednoduché ovládanie a inštalácia • Detekcia pohybu • Široký 
uhol záberu 140°

55,90 € 
Reproduktor

LAMAX STORM1 

Prenosný reproduktor • Výkon 40 W • Výdrž až 15 hodín • True Wireless 
Stereo pre pripojenie ďalšieho Storm1 • Vodotesnosť IP67 • Bluetooth 5.0 
• Handsfree zariadenie • 3 hudobné režimy (Super bass, Hall, Normal) 
• Podpora Micro SD a NFC • AUX vstup (3,5 mm jack kabel) • USB-C 
nabíjací kábel

777941 

54,90 € 
Slúchadlá 

LAMAX DOTS2 

778011  

Druhá generácia LAMAX True Wireless slúchadiel  • Výdrž až 36 hodín  
s dobíjacím puzdrom  • Prvotriedni zvuk vďaka Bluetooth 5.0 a kadekom 
AAC a SBC  • Nabíjanie pomocou bezdrôtovej podložky alebo USB-C   
• 4 LED kontrolky pre stav batérie  • Dosah až 15 metrov  • 3 veľkosti 
štuplov v balení

92,90 € 

777931                  

Smart hodinky 

LAMAX WATCHY2

Smart hodinky – detské • krokomer • GPS • stav batérie • telefonovanie s 
vloženou SIM kartou • kompatibilné s Android a iOS • materiál remienka: 
silikón • materiál puzdra: plast

777932                  
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16 GB
32 GB  
64 GB 
128 GB 

443515 

443511  

443519 
443523 

120 GB 
240 GB 
480 GB 

443078

443128 

443079

32 GB  
64 GB 
128 GB

442826 

442844 

442827 

Flash disk

KINGSTON  
DATATRAVELER 2000 
Flash disk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) • kapacita 4 GB • rýchlosť zápisu až 20 MB/s
• rýchlosť čítania až 120 MB/s • pútko na kľúče • vodeodolnosť  • šifrovanie  
a gdpr ready

SSD disk

KINGSTON A400 

SSD disk Kingston A400 dramaticky zlepšuje rýchlosť reakcie vášho systému 
vďaka krátkym časom štartu systému a načítania a prenosu súborov v porovnaní 
s mechanickými pevnými diskmi  • Disk je vybavený najnovším radičom,  ktorý 
umožňuje dosahovať rýchlosti až 500 MB/s čítanie a 350 MB/s zápis
• až 10x rýchlejší než tradičné pevné disky*, dosahuje vyšších výkonov, veľmi
rýchlych reakcií pri multitaskingu a celkovo rýchlejšiu činnosť systému

Flash disk

KINGSTON DATATRAVELER 
DTSE9, 2. GENERACE
Exkluzívny flashdisk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) v štýlovom kovovom
puzdre s vysokou odolnosťou • Jeho malé rozmery a pevné oko
pre pohodlné navlečenie na kľúčenku zaručujú jeho bezproblémové
používanie vo všetkých situáciách

Pamäťová karta

KINGSTON MICRO SDHC/
SDXC CANVAS SELECT PLUS
Pamäťová karta Kingston bude dôveryhodným a kompaktným
úložiskom vašich dôležitých dát • Ide o kartu s označením micro SDHC,
vyhovujúca pre mobilné telefóny a inú drobnejšiu elektroniku vďaka 
svojej veľkosti • Kingston Canvas Select Plus micro SDHC Class 10 UHS-I
+ SD adaptér patrí do rýchlostnej triedy Class 10 • Spolu s kartou obdržíte
praktický adaptér pre SD sloty

Aktuálne ceny  
dostupné na predajni 

Aktuálne ceny  
dostupné na predajni Aktuálne ceny  

dostupné na predajni 

4 GB
8 GB  

16 GB 
32 GB 
64 GB

443097 

443098 

442904 

442905 

443427

PC PRÍSLUŠENSTVO

Aktuálne ceny  
dostupné na predajni 

442846 443564

Čítačka pamäťových kariet Čítačka pamäťových kariet

KINGSTON  
FCR-HS4

KINGSTON MOBILELITE 
PLUS UHS-II SD READER

Čítačka kariet externá, 3.2 Gen 1 (USB 3.0), SD, SDHC, SDXC, microSD, micro 
SDHC, micro SDXC, Compact Flash, Memory Stick, SD, SDHC, SDXC, microSD, 
micro SDHC, micro SDXC, Compact Flash a Memory Stick

Ako najjednoduchšie prečítať pamäťovú kartu? Otestujte čítačku kariet Kingston 
MobileLite Plus UHS-II SD reader. Vďaka slotu na SD, SDHC, SDXC, SD, SDHC  
a SDXC pamäťovú kartu bude perfektným nástrojom na jednoduchý prenos 
dát napríklad z fotoaparátov a videokamier. Čítačka kariet sa pripája k počítaču 
cez moderné rozhranie USB 3.0, prenos dát tak môže byť až 10x vyšší, než pri 
porte USB 2.0. 

Aktuálne ceny  
dostupné na predajni 

Aktuálne ceny  
dostupné na predajni 
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92,90 €  
Prenosné ohnisko 

LANDMANN  
KRETA 80 CM

2115243            

Prenosné ohnisko s priemerom 80 cm • K večernému ohňu s rodinou alebo 
vašou drahou polovičkou • Spracovanie v surovej ocele o hrúbke 2,5 mm  
• S Landmann Kreta 80 cm 11764 o váhe 16 kg si možno urobiť oheň 
kdekoľvek na rovnej ploche, pričom zvyškové uhlíky a pozostatky  
z grilovania ľahko odstránite, bez toho aby ste si znečisťovali trávnik

49,90 € 
Grilovacia platňa 
LANDMANN GRILOVACIA 
LIATINOVÁ PLATŇA 

2115226              

Grilovacia platňa v liatinovom zložení, ktorá je vyrobená pre modely 
zo série TRITON • Landsmann grilovacia liatinová platňa 13190 zaujme 
nielen pevnosťou a úrovňou výrobného spracovania, ale hlavne vysokou 
tepelnou vodivosťou, ktorá len nahráva k príprave steakov, burgerov alebo 
restovanej zeleniny

110,90 € 
Plynový gril

GRILLCHEF LAVA BBQ 
5,5 KW 

2115237              

289 €
Plynový gril 

LANDMANN HIT, 3.1

Plynový gril s 3 horákmi s výkonom 3,2 kW schovanými pod krycím 
vekom • Pre potreby súbežného varenia príloh či dipov nájdete  
na bočnej časti horák s výkonom 3,2 kW • Odkladacia plocha z oboch 
strán grilu • Jednotlivé časti možno umývať v umývačke • GrillChef 
plynový gril HIT, 3.1, liatinový rošt 12757 váži 31 kg pri rozmeroch 
126x105,5x53 cm

2115308                    

75 € 
Plynový gril 
SHARKS MASTER BBQ 60

Majte voľné ruky pri Vašom grilovaní, ktoré Vám má prinášať pohodu, 
príjemné vône a chute • Priemer grilovacej plochy: 57 cm  
• výška: 73 cm • výška s vekom: 87 cm • teplomer 50 – 300 °C  
• kruhová ventilačná mriežka veka • 2x madlo • bonus: grilovacie  
korenie zdarma v balení! • rozmery balení: 59x60x27 cm

P7370064           

Plynový gril s roštom na lávové kamene • Veko s priezorom informuje  
o aktuálnej situácii • Pre potreby bezproblémového zapálenia je vybavený 
piezo zapaľovaním • Súčasťou balenia je aj sada pre pripojenie PB fľaše 
• GrillChef LAVA BBQ 5,5 kW 12371 váži iba 18 kg pri rozmeroch 51x99x82 cm

34,90 €  

2115301              

Sada grilovacích nástrojov 

LANDMANN 
- SADA 5 KS
Sada grilovacích nástrojov z nerezovej ocele v pôsobivom kufríku  
• V balení nájdete obracačku, kliešte, nôž, vidličku a kefu z nerez 
štetinami • Prístupnosť do hlbších častí grilu je podporená dĺžkou  
až 45 cm • Landmann grilovacie náradie 5 ks 12099 vám spríjemní 
spoločné grilovanie

13,90 €  
Sada grilovacích nástrojov 

LANDMANN 
- SADA 3 KS 
Sada grilovacích nástrojov z nerezovej ocele • Kvalitné spracovanie, 
vďaka ktorému ich budete môcť naplno využívať bez obáv zo vzniku 
korózie • V balení nájdete obracačku, vidličku aj grilovacie kliešte 
• Prístupnosť do hlbších častí grilu je podporená dĺžkou až 36 cm 
• Landmann grilovacie náradie 3 ks 15301 vám spríjemní spoločné 
grilovanie

2115247              

170 €
Tepelný plynový žiarič 

LANDMANN  
12016ST

2115245              

Tepelný plynový žiarič s reflektorom o 75 cm • Výška ohrievača  
až 220 cm • Pre bezproblémový zážih je tu piezo zapaľovanie 
• Technológia Smart-Tech s výkonom 11 kW znižuje množstvo 
spotrebovaného plynu o 30% • Landmann tepelný plynový  
žiarič 12016 spojíte s 10 kg PB fľašou, ktorú skryjete  
do útrob stojana

239 € 

2115244              

Tepelný plynový žiarič 

LANDMANN SIRIUS 

Tepelný plynový žiarič s teleskopickým stojanom • Nastaviteľný  
v intervale od 185 do 220 cm • Pre bezproblémový zážih je tu piezo 
zapaľovanie • Technológia Smart-Tech s výkonom 11 kW znižuje množstvo 
spotrebovaného plynu o 30% • Landmann SIRIUS 12047 spojíte s 10 kg PB 
fľašou, ktorú skryjete do útrob stojana
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DVD/CD media

VERBATIM DVD-R/CD-R 
(10-PACK)SPINDLE
DVD-R: používajú technológiu AZO, ktorá zaručuje špičkovú kvalitu všetkých 
záznamov • vďaka širokej kompatibilite sú disky Verbatim ideálne pre 
zdieľanie počítačových dát, domácich videozáznamov, fotografií a hudby 
CD-R: Vynikajúca odolnosť voči UV žiareniu • životnosť: technológie Extra
Protection – až 40 rokov; zapisovacia vrstva AZO – až 100 rokov

Powerbanka

VERBATIM POWERBANKA 
5000 mAh
Kapacita akumulátora (mAh): 5000 • Výstupný prúd (A): 2
• Počet USB výstupov: 2 • Napájací konektor: MicroUSB; USB-C
• Farba: strieborná

714091

13,90 € 

PC PRÍSLUŠENSTVO

Externý disk

WD ELEMENTS™  
PORTABLE
Jednoduchosť, výkon, elegancia • Takto by sa dal v krátkosti opísať nový 
externý disk od firmy Western Digital • Vyniká svojou veľmi rýchlou 
prenosovou rýchlosťou vďaka rozhraniu USB 3.0 • Prenos akýchkoľvek dát  
bude teda otázkou niekoľkých okamihov

Datové úložisko

WD MY CLOUD  
EX 2 ULTRA
Toto vysoko výkonné riešenie NAS (Network Attached Storage) vám 
umožní mať médiá v bezpečí na jednom mieste a pristupovať  
k nim odkiaľkoľvek • S My Cloud EX2 Ultra budete môcť automaticky 
synchronizovať obsah počítačov, ľahko sa podeliť o súbory a priečinky  
a využívať niekoľko možností zálohovania • Bez problémov si tak 
vytvoríte vlastný prispôsobený systém

Externý SSD

WD MY PASSPORT/  
MY PASSPORT GO
Keď je potrebné preniesť väčšie množstvo dát, vyberte si externý  
SSD disk WD My Passport • Skratka SSD skracuje slová Solid State Drive, 
čiže to znamená disk bez akýchkoľvek pohyblivých častí  
• Oproti klasickému HDD je značne rýchlejší a nie je náchylný  
na otrasy ani nárazy • Externý harddisk Western Digital využíva  
port USB 3,2 Gen 2 (USB 3,1) a USB-C

Flash disk

SANDISK USB 3.0  
CRUZER ULTRA FIT
Mimoriadne malý flash disk SanDisk Ultra Fit, ktorý si obľúbite • Vďaka 
rozhraniu USB 3.1 prenesiete film až 15x rýchlejšie než so štandardným 
USB 2.0 • Jeho miniatúrne rozmery zaručujú, že po pripojení k vášmu 
notebooku alebo počítaču nebude príliš vyčnievať a nehrozí jeho 
vylomenie z portu • Tento kompaktný flash disk je navrhnutý ako Plug 
and Stay úložisko (možnosť trvalého umiestnenia v USB porte)

Pamäťová karta

SANDISK MICROSDHC 
CARD HIGH ENDURANCE 
Pamäťová karta SanDisk bude dôveryhodným a veľmi kompaktným 
úložiskom pre vaše dáta. Ide o kartu s označením micro SDHC, ktorá 
svojim drobným formátom zapadá do mobilných telefónov a ďalšej 
drobnej elektroniky. Dáta dokáže nahrávať rýchlosťou 40 MB/s 
a načítavať 100 MB/s. SanDisk microSDHC High Endurance Video U3 V30 
+ SD adaptér sa radí do rýchlostnej triedy Class 10

DVD 3,90 € 
CD 2,90 €

710557

710561

Powerbanka

Router

VERBATIM 20000mAh 
QUICK CHARGE

ZYXEL NBG6615  
WIRELESS AC1200 

Nabíjajte kdekoľvek • Všetci sa veľmi spoliehane na svoje mobilné 
zariadenia • Niekedy býva kriticky dôležité udržať tieto energeticky  
náročné smart telefóny, tablety a fotoaparáty na cestách nabité 
• Powerbanka s Quick Charge 3.0 a USB-C je vybavená novým štandardom 
QC 3.0 a technológiou USB-C PD, ktorá umožňuje rýchle nabíjanie 
najnovších zariadení 

Potrebujete kvalitný a rýchly WiFi router? Zyxel NBG6615 vám zaistí surfovanie 
na internete s telefónom, tabletom aj počítačom súčasne • Pracuje so 
štandardom 802,11a (5GHz), 802,11b (2,4GHz), 802,11g (2,4GHz), 802,11n a 802,11ac 
a jeho vysielanie je typu Dual-band • Má štyri výkonné externé antény, ktorými 
zaplavíte svoj domov WiFi sieťou o rýchlosti až 1167 Mbps, a ak sa pripojíte 
pomocou LAN portov, tak samozrejme môžete využiť plnú gigabitovú rýchlosť.

714090

311692

34 € 

53 € 
16 GB 
32 GB 
64 GB

256 GB

493069  

493068     

493062  

493063 

Aktuálne ceny
dostupné na predajni

32 GB 
64 GB
128 GB

493226

493225

493227

Aktuálne ceny
dostupné na predajni

512 GB 
1 TB 
2 TB

493201

493142

493233

Aktuálne ceny
dostupné na predajni

6 TB 
8 TB

20 TB

810955

810954

667142

Aktuálne ceny
dostupné na predajni

750 GB  
1 TB

1,5 TB
2 TB 
4 TB
5 TB 

667025
667024   

667027   

667026   

667089   

8100131 

Aktuálne ceny
dostupné na predajni
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8,90 €
USB 3.0 Čítačka pamäťových kariet

MANHATTAN  
62 v 1
Kompatibilita s väčšinou formátov pamäťových kariet - Jednoducho sťahujte
a prenášajte digitálne obrázky cez množstvo dnes najpopulárnejší formátov 
flash pamäťových kariet (niektoré vyžadujú adaptér, ktorý nie je súčasťou 
balenia) • Kompatibilita s formátom CompactFlash, Microdrive, Magicstor, 
Memory Stick, MagicGate, SecureDigital, Multimedia, XD a TransFlash • USB 3.0

254453

35,90 €
Nástenný držiak

MANHATTAN 

Manhattan univerzálny nástenný držiak TV LED/LCD • kĺbový
s ramenom 21-60‘‘ • nosnosť do 30kg • VESA 100, 200, 300, 400  
• plynom plnené rameno umožnuje pohyb aj smerom hore-dole

254717

24,90 € 
DVB-T2 rekordér

NEW DIGITAL  
SET-TOP BOX T2 265 HD
Digitálne pozemné DVB-T (MPEG-1/2/4) a DVB-T2 (H.265/HEVC) • Certifikácia 
Českými rádiokomunikáciami • Príjem programov v rozlíšení Full HD 
(1920x1080p)• Programový sprievodca EPG • OSD menu • Časovač na 30 
udalostí • Formát obrazu 4:3 / 16:9 • PVR – záznam vysielania na externé USB 
úložisko • Prehrávanie súborov: AVI/MKV/MP4/MOV/FLV/VOB/DAT/MPG/M2TS/
DIVX/TS • USB 2.0 max. 1TB

496850

USB nabíjačka do auta

MANHATTAN 

MANHATTAN USB QC 3.0 nabíjačka do auta 42 W obsahuje dva porty  
pre nabíjanie vašich zariadení • USB-C port dokáže nabíjať vaše zariadenie 
až do 24 W • USB-A port dokáže nabíjať vaše zariadenie až do 18 W • Môžete 
teda súčasne nabíjať až dve zariadenia • Nabíjačka navyše disponuje 
ochranou proti preťaženiu, prehriatiu a prepätiu 

254805

12,69 €

6,49 €
Flash disk

TEAM M151 
32GB
TEAM Flash Disk 32GB M151 • Dual USB 2.0 & Micro USB • Podporuje smartfóny  
a tablety s OTG funkciou • Podporuje hot swap a plug & play • šedá

605184

SSD disk

MAXTOR Z1 

Rýchlejšie načítanie a celkovú rýchlejšiu odozvu operačného systému  
a aplikácií získate v SSD disku Maxtor Z1 • Upgradujte pomalšie notebooky 
 a stolné počítače pomocou štandardného 2,5 palcového plug-and-play SATA 
form factor • Rozhranie SATA sa chváli rýchlosťou 6 GB/s • Rýchlosť čítania/
zápisu na disk je až 540 / 475 MB/s • Podpora funkcie SMART a TRIM 

SSD disk

TEAM L5 LITE

Team Group L5 Lite disk SSD - 2.5‘‘ • SATA III 6GB/s • čítanie až 530 MB/s
a zápis až 480 MB/s - 4x rýchlejší než bežný HDD disk • podpora
S.M.A.R.T. • podpora TRIM

240 GB 41,90 € 
480 GB 71,90 €  

960 GB 104,90 € 
612071

612070

612072

120 GB 26,90 € 
240 GB 42,90 € 
480 GB 73,90 € 

1 TB 109,90 € 

605233

605231

605232

605234

Kábel

PREMIUMCORD HDMI  
HIGH SPEED + ETHERNET 
Plochý kábel pre spojenie dvoch audio/video zariadení cez moderné HDMI 
rozhranie, ako je napr. HD-DVD/BluRay prehrávač a LCD/Plazma televízor  
• Kábel je tienený, dokáže prenášať digitálny zvuk aj obraz a podporuje digitálnu 
ochranu obsahu HDCP • Kábel má naviac integrovaný  vysokorýchlostný prenos 
ethernetu • Podporuje:  FULL HD, 4K, Deep Color, 3D, xvYCC (xvColor), auto  
lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC • Prenosová rýchlosť až 10,2 Gb/s

1 m 2,49 € 
2 m 2,49 € 
3 m 3,49 € 

321502

321501

321503

Predlžovací kábel

PREMIUMCORD 230V,  
5 ZÁSUVIEK, BIELA
Praktický predlžovací kábel s 5 zásuvkami • Dĺžka káblu 2m / 3m / 5m • 
Parametre: 250 V max 10A

2 m 3,49 € 
3 m 3,59 € 
5 m 4,29 € 

321486

496043

321878
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Stolný ventilátor STYLE 31 - priemer vrtule 30 cm • vysokorýchlostná 
polopriehľadná šedá vrtuľa • radiálna mriežka • príkon 40 W • 3 rýchlosti 
• automatická oscilácia • čierne prevedenie so striebornými detailmi 

Stolový ventilátor - Veľmi tichý a spoľahlivý chod 2 rýchlosti motora  
• Oscilujúci (otáčanie v rozmedzí 90°) • Vrtuľa chránená mriežkou proti 
možným poraneniam • Priemer vrtule: 23 cm • Rozmery ŠxVxH v cm: 
30x43x19 • Hmotnosť : 1,2 kg • Napájanie: 230V~ 50Hz, 20 W

23,90 € 

25,90 €23,90 € 18,90 € 

Stolový ventilátor 

Stolový ventilátor Stolový ventilátor Mini stolový ventilátor 

TRISTAR VE-5923 

ARDES STYLE 31 ORAVA SF-13 small ORAVA SF-10 mini

Stolový ventilátor s priemerom 23 cm zabezpečí, že čerstvý vzduch bude 
cirkulovať v celej miestnosti • Má 2 nastavenia rýchlosti, takže si môžete 
zvoliť požadovaný chladiaci efekt • S uhlom oscilácie 75° rozvádza 
vzduch efektívnejšie a pokrýva väčšiu plochu • Jeho pevný stojan  
je veľmi stabilný

Stolový ventilátor je veľmi tichý a spoľahlivý • Vrtuľa je chránená 
mriežkou pred možným poranením • Využijete ho ako v domácnosti, 
tak v kancelárii a spríjemníte si horúce letné dni • 3 rýchlosti motora 
oscilácie - otáčanie v rozmedzí 90 • priemer vrtule: 30 cm • napájanie: 
230V ~ 50Hz, 30 W

821403

210100921013382101339

37,90 €
Ventilátor
TRISTAR VE-5864

Máte vysoké nároky na design bytových doplnkov? Potom je tento  
biely stĺpcový ventilátor Tristar VE-5864 určený práve pre vás  
• Trojrýchlostný motor s vrtuľou bezpečne skrytou v tele ventilátoru  
• Elegantný biely vzhľad, stabilná a priestorovo nenáročná konštrukcia  
• Funkcia automatická oscilácia pre rovnomerné prúdenie vzduchu v celej 
miestnosti • ľahko prenositeľný – nízka hmotnosť a dlhý napájací kábel

2101612

VENTILÁTORY
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Stojanový ventilátor Priemer 40 cm • veľmi stabilný krížový podstavec  
s protišmykovými nožičkami • predná a zadná kovová ochranná mriežka 
• dostatočný výkon 40 W zaistia príjemné ochladenie silným prísunom 
vzduchu • nastaviteľná výška až do 125 cm • jednoduché ovládanie 
pomocou 4 tlačidiel.

20,90 € 62,90 €

18,90 €  

Stojanový ventilátorStojanový ventilátor

Stojanový ventilátor

ORAVA SF-19 TRISTAR VE-5929 

VIGAN MAMMOTH  
VSTJ40 

Stojanový ventilátor SF-19 značky Orava vás príjemne ochladí prúdiacim 
vzduchom v horúcich letných dňoch • Tento "vetrák" sa vyznačuje tichým 
chodom a spoľahlivou prevádzkou • Motor ponúka tri rýchlosti otáčania 
a pritom neprekračuje hlučnosť 55 dB

Zostaňte v chlade počas teplých letných dní s ventilátorom Tristar 
 VE-5929 • S výkonným 50 W, ale tichým motorom s priemerom 40 cm 
vám tento ventilátor prinesie konštantný chladný vzduch • Má tri  
rôzne nastavenia rýchlosti, takže si môžete vybrať najvhodnejší prúd 
vzduchu pre vás

21013372101611

2101362

29,90 € 

Výškovo nastaviteľný stojanový ventilátor s priemerom 40 cm zabezpečí, 
že sa čerstvý vzduch ľahko rozvádza do celej miestnosti • Vďaka trom 
nastaveniam rýchlosti môže byť ventilátor prispôsobený podľa vašich 
predstáv • Tento stojanový ventilátor rozvádza vzduch efektívnejšie 
a s väčším pokrytím plochy vďaka uhlu oscilácie 85° a uhlu sklápania 
hlavice o 25°

Stojanový ventilátor

TRISTAR VE-5890 

2101610

322,90 € 
Mobilná klimatizácia
ORAVA ACC-20 

Mobilná klimatizácia je ideálna najmä do podkrovných bytov, domácností  
s malými deťmi, pre seniorov či všade tam, kde chcete mať príjemne prostredie 
aj v lete. Má dostatočný výkon pre chladenie interiérov s rozlohou 10 - 15 m2  
•  Nízka spotreba •  24-hodinový časovač •  Obsahuje ekologický chladiaci plyn 
R410A •  4 kolieska a integrovaná rukoväť pre ľahkú manipuláciu •  Horizontálne 
a vertikálne nastavenie sklonu lamiel •  Tichý nočný režim SLEEP

P7310300

103,90 € 

Jednoducho ovládateľný mobilný ochladzovač vzduchu je ideálny pre malé 
až stredne veľké izby, ako je spálňa, detská izba alebo pracovňa  
• V HONEYWELL TC10PM si môžete zvoliť 3 rýchlosti ochladzovania  
• Prístroj jednoducho premiestnite do inej miestnosti vďaka kolieskam  
• Veľmi praktický je ľahko prístupný kryt na doplnenie vody • HONEYWELL 
TC10PM disponuje sieťovým filtrom a Honeycomb chladiacim médiom

Mobilný ochladzovač vzduchu

HONEYWELL TC10PM

2101588

15,90 € 
Stolný ventilátor
VIGAN MAMMOTH  
VSTL30 
Ventilátor na stôl Priemer 30 cm • veľmi stabilný podstavec 
s protisklzovými nožičkami • predná a zadná kovová ochranná mriežka 
• dostatočný výkon 40 W zaistia príjemné ochladenie silným prísunom 
vzduchu • jednoduché ovládanie pomocou 4 tlačidiel

2101361

VENTILÁTORY

169,90 €183,90 €
3v1 ochlazovač vzduchuMobilný ochladzovač vzduchu
AEG LK 5689 3v1 HONEYWELL ES800

3v1 ochladzovač vzduchu, zvlhčovač, čistič vzduchu - 3 rýchlosti • timer
- 8 hodín • vr. diaľkového ovládania • "swing funktion" - oscilácie v uhle 120 °
• ukazovateľ hladiny vody • ochladzovač vzduchu - 4,5 l nádoba na vodu,
až 20 hodín chodu bez doplnenia • zvlhčovač vzduchu - osviežuje a zvlhčuje 
vzduch v miestnosti (až 20 m2) • objem odparovanie cca 150 ml/h • čistič vzduchu 
- pre zdravie vzduch (znižuje zaťaženie alergénov, peľu, roztočov a častíc, vírusov)

Veľmi tichý mobilný ochladzovač vzduchu je ideálny pre malé až stredne 
veľké izby, ochladzovaní vzduchu spoločne so zvlhčovaním a čistením na ešte 
lepšiu klímu • môžete sizvoliť 4 rýchlosti prúdenia a tiež načasovať vypnutie 
• V hornej časti ochladzovača nájdete schránku na ľad na zlepšenie funkcie 
ochladzovania • Veľmi praktická je výsuvná nádrž na vodu s ukazovateľom 
množstva a svetelné aj zvukové upozornenie pri prázdnej nádrži

19405252101583
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14,90 € 

472083

Čistič skla

HURRICANE  
WINDSHIELD WIZARD
Bez námahy vyčistíte všetky sklá na Vašom aute zvonku i zvnútra • Stačí 
napustiť vodu, nastriekať a utrieť - čistota jediným pohybom ruky • Ohybná 
čistiaca hlava sa prispôsobí každej sklenenej ploche • Použiteľné na všetkých 
hladkých plochách, ako skrinky, police, zrkadlá a ešte oveľa viac • Čistí a leští 
úplne bez chémie • Špeciálne formovaná rúčka pre ľahkú manipuláciu
Prateľné poťahy z mikrovlákna • Dá sa ľahko poskladať 

49,90 € 

472084

Masážný prístroj

VIBROSCULPT

Formuje a spevňuje Vaše telo •Jedinečný VibroWave efekt: pomáha 
formovať a spevňovať Vaše telo pomocou jemnej masáže • 3 rôzne 
masážne návleky pre vyhladenie, masáž a na pomoc pri odstránení 
pomarančovej pokožky • Plynulé nastavenie intenzity - individuálne, 
podľa Vašej potreby • Ideálne na použitie na bruchu, na nohách, rukách 
a na celom tele

19,90 € 

472051

Multifunkčný nástroj

POWER GRIP

Všetko pod kontrolou s jediným multifunkčným nástrojom • Geniálny 
univerzálny kľúč upevní všetky druhy skrutiek, matíc a hákov  
• Technológia FlexiGrip - kvalitné oceľové kolíky automaticky uchopia 
skrutky či matice akéhokoľvek tvaru • Vyrobené z chróm - vanádiovej 
ocele (CRV) • Nahradí viac ako 30 nástrojov - vždy máte poruke to správne 
náradie • Nehrdzavejúci, mimoriadne odolný, s dlhou životnosťou

15,90 € 

472063

Najmenší šijací stroj na svete

STARLYF FAST SEW 

Rýchle, jednoduché a nekomplikované šitie bez predprípravy • Extrémne 
ľahký, váži len 300 gramov a vďaka tomu sa príjemne drží • Vhodný na 
úpravu rôznych materiálov • Ideálny na rýchle šitie a zašívanie obrusov, 
závesov, posteľného prádla, alebo oblečenia • Pripravený na použitie 
 v priebehu niekoľkých sekúnd

199,90 € 

593060

Fitness prístroj

VIBRO SHAPER 

Precvičí rôzne svalové skupiny • Funguje na základe vysoko výkonnej
oscilační technológie • Pomáha s prekrvením a odbúraním celulitídy
• 3 stupne intenzity, 99 nastavení rýchlosti • 50 svalových kontrakcií
za jedinú sekundu

129,90 € 
Masážny prístroj

VIBRO LEGS

Pokojne sa oprite a vychutnajte si blahodarnú masáž s prístrojom
VibroLegs • Výrobci prístroju VibroShaper prinášajú na trh masážny zázrak
pre Vaše nohy • Perfektná kombinácia masáže a vibrácií pre odpočinok
a osviežení Vašich nôh • Prístroj je vybavený rotujúcimi masážnymi
valčekmi a môže dokonca pomôcť uvoľniť pocit napätia nôh

472080 

19,90 € 

472045

Brúsič 

BAVARIAN EDGE 

Čepeľ ostrá ako britva behom niekoľkých sekúnd • naostrite, nabrúste,  
a vyleštite všetky nože s jednostranným, obojstranným alebo zahnutým 
ostrím • jednoduché zaobchádzanie vďaka X - Cross - technológii, ktorá  
sa prispôsobí každej čepeli • jemné brúsenie pre každodenné použitie

29,90 € 29,90 € 

472087472081

Aktívna čistiaca pena Ochladzovač vzduchu

PLATINUM  
AMAZING FOAM 
Aktívna čistiaca pena • rozpustí aj najodolnejšie nečistoty • ultra stabilná pena 
prenikne a odbúra všetku špinu • vysoko kvalitné ošetrujúce zložky zaisťujú 
dlhotrvajúci a žiarivý  lesk • vhodné na všetky povrchy (farba, chróm, sklo, plast 
atď.) • v balíku aj Platinum Fantastic Protect, ktorý zabezpečí krištáľovo čistú 
viditeľnosť v daždi, snehu a hmle • fľaša s pumpičkou a čistiaca rukavica 
z mikrovlákna pre optimálne použitie

LIVINGTON  
ARCTIC AIR
Praktický pomocník počas horúcich dní • Vyčarí príjemnú chladnú oázu 
kdekoľvek to potrebujete • Geniálna Hydro-Chill technológia sa postará  
o osviežujúci chlad • Chladí pomocou čistej vody - úplne bez chémie 
 • Vďaka minimálnej spotrebe energie ušetríte množstvo peňazí • Tri stupne 
nastavenia rýchlosti a chladenia: ideálne sa prispôsobí vašim potrebám
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105 € 199 €
Mobilný telefónMobilný telefón

XIAOMI REDMI 7A 
2GB/32GB

XIAOMI REDMI NOTE 8T 
4GB/64GB

Mobilný telefón 5,45" IPS 1 440x720 • 8jadrový procesor • RAM 2 GB 
• interná pamäť 32 GB • microSD až 256 GB • zadný fotoaparát 12 Mpx 
(f/2,2) • predný fotoaparát 5 Mpx • GPS • Glonass • LTE • Jack (3,5mm) 
a USB micro • dual SIM + karta • neblokovaný • batéria 4000 mAh 
• Android 9.0 Pie

Mobilný telefón 6,3" IPS 2340x1080 • 8jadrový procesor • RAM 4 GB 
• interná pamäť 64 GB • micro SDXC až 256 GB • zadný fotoaparát 
48 mpx + 8 mpx + 2 mpx + 2 mpx • predný fotoaparát 13 Mpx  
• elektronická stabilizácia • NFC • LTE • Jack (3,5mm) a USB-C • čítačka 
odtlačkov • dual SIM + karta • neblokovaný • rýchle nabíjanie 18W 
• batéria 4000 mAh • Android 9.0 Pie

968152968276968290
968151968275

988444967796

259 € 24,90 €518 €
Robotický vysávač 

XIAOMI MI ROBOT 
VACUUM-MOP
Robotický vysávač s mopom • na koberce • na zbieranie nečistôt a na všetky 
druhy podláh • automatické dobíjanie • predvoľba miestností na upratovanie 
•  senzor proti pádu zo schodov • senzor proti nárazu • vysávanie viacerých 
miestností • detekcia znečistených miest a prispôsobenie povrchu podlahy 
• spôsob navigácie vslam • HEPA filter • hlučnosť 60 dB • mobilná aplikácia 
• diaľkové ovládanie • nabíjacia stanica a nádobka na vodu na mokré čistenie

988677988442988697

968291

Osobná váha digitálna bez funkcií • nosnosť 150kg • materiál dosky: 
sklo • možnosť uloženia dát a mobilná aplikácia • pripojenie: Bluetooth 
• kompatibilný operačný systém: Android a iOS • farba biela

Elektrická kolobežka - maximálna rýchlosť 25 km h • s dojazdom
až 30 km • výkon motora 250 W • kapacita batérie 7,8 Ah

Elektrická kolobežka - maximálna rýchlosť 25 km/h • s dojazdom
až 45 km • výkon motora 300 W • kapacita batérie 12,8 Ah

36,90 €18,90 €

554,90 €

Fitness náramokFitness náramok

XIAOMI MI BAND 4XIAOMI MI BAND 3

 Fitness náramok – s priamym meraním tepu zo zápästia • krokomer 
• výpočet kalórií • meranie vzdialenosti • pripojenie pomocou Bluetooth 
• s akcelerometrom • s gyroskopom • hodnota vodotesnosti 50 m  
(5 ATM) • AMOLED dipslej • kompatibilný s Android a iOS

Fitness náramok – s priamym meraním tepu zo zápästia • krokomer 
• výpočet kalórií • meranie vzdialenosti • monitoring spánku  
• pripojenie pomocou Bluetooth • s akcelerometrom • hodnota  
vodotesnosti 50 m (5 ATM) • kompatibilný s Android a iOS

Mobilný telefón

XIAOMI MI NOTE 10  
6GB/128GB
Mobilný telefón 6,47" AMOLED 2340x1080 • procesor Qualcomm Snapdragon 
730 8jadrový • RAM 6 GB • interná pamäť 128 GB • zadný fotoaparát s optickým 
zoomom 108 Mpx (f/1,7) + 12 Mpx (f/2) + 20 Mpx (f/2,2) + 2 Mpx (f/2,4) + 5 Mpx 
(f/2) • predný fotoaparát 32 Mpx • optická stabilizácia • GPS • Glonass • IrDA 
• NFC • LTE • Jack (3,5mm) a USB-C • čítačka odtlačkov na displeji • dual SIM 
• neblokovaný • rýchle nabíjanie 30W • batéria 5260 mAh • Android 9.0 Pie

Osobná váha

Elektrická kolobežka 

Elektrická kolobežka 

XIAOMI MI SMART  
SCALE 2

MI ELECTRIC 
SCOOTER

MI ELECTRIC  
SCOOTER PRO

Xiaomi OEM Carry Bag 
(Kód: 967835, cena: 25,90 € )

Xiaomi OEM Carry Bag 
(Kód: 967835, cena: 25,90 € )

Xiaomi Mi Electric  
Scooter Charger 2  

(Kód: 988575, cena: 37 €)

Xiaomi Mi Electric  
Scooter Charger 2  

(Kód: 988575, cena: 37 €)

Prekážková páska Xiaomi Mi 
Roborock Barrier Tape  

(Kód: 968017, cena: 5,90 €)

399 €

988695
988696
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1128268

Notebook

ACER ASPIRE 3  
+ ŠPICKOVÉ SLÚCHADLÁ NITRO  
K NOTEBOOKU LEN ZA 7,90 € (SAMOSTATNE 50 €)

PRACUJTE A BAVTE SA PLYNULE A BEZ ČAKANIA 

1128004 

Notebook

ACER ASPIRE 3 

ZVLÁDNITE SVOJU KAŽDODENNÚ PRÁCU

510570

Monitor

ACER  
R241YB - 23,8"

TENKÝ AKO PRÚTIK 
A S ÚCHVATNÝM OBRAZOM

1000214

Štartovacia sada

ACER 

VYBAVTE SA BEZDRÔTOVOU MYŠOU 
A DOSTANETE BATOH ZADARMO!

469 € 344,90 €

114,90 €

14,50 €

Notebook - Intel® Core ™ i3-8130U • 15.6 "displej matný 1920x1080 
• RAM 8GB DDR4 • Intel® UHD Graphics 620 • SSD 256GB + voľný 
slot na rozšírenie • numerická klávesnica • kvalitná webkamera
s mikrofónom • WiFi 802.11ac • výdrž batérie až 9 hodín • 
Windows 10 Home

Notebook - AMD A4-9120E • 15.6 "displej matný 1920x1080 • RAM 4GB 
DDR4  + voľný slot na rozšírenie • Radeon R2 • SSD 256GB + voľný slot
na rozšírenie • numerická klávesnica • kvalitná webkamera s mikrofónom •  
WiFi 802.11ac • Windows 10 Home

LCD monitor 23.8 "Full HD 1920x1080 • matný IPS 16: 9 • odozva 1 ms • 
obnovovacia frekvencia 75 Hz • FreeSync • Flickerless • farebná
hĺbka 6bit • 250 cd/m2 • HDMI 1.4 • VGA • 2x 2 W reproduktory

1128214

Notebook

ACER NITRO 5  

ZACHOVAJTE CHLADNÚ HLAVU 
AJ POD PALBOU 

714,90 €

Herný notebook - AMD Ryzen 5 3550H • 15.6 "Full HD 1920x1080 
matný IPS displej @ 120Hz • RAM 8GB DDR4 + voľný slot pre 
rozšírenie • NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti • SSD 512GB + upgrade 
kit pre rozšírenie • Podsvietená numerická klávesnica • kvalitná 
webkamera s mikrofónom • WiFi 802.11ac • Windows 10 Home

1128301

Notebook

ACER TMB118-G2-RN-P2EP

SILA PERA

Notebook 2v1 - Intel® Pentium® Silver N5030 • 11.6 "dotykový IPS displej 1920x1080 • RAM 4GB DDR4 
+ voľný slot na rozšírenie • Intel® UHD Graphics 605 • 64GB eMMC + voľný slot na rozšírenie • kvalitná 
webkamera s mikrofónom • WiFi 802.11ac • výdrž batérie až 13 hodín • aktívny stylus v balení • 
vodeodolná klávesnica • armádná certifikácia odolnosti MIL-STD • Windows 10 Pro

DARČEK ZA 7,90 €   
herné slúchadlá Nitro  

(v cene  50 €) 

429 €
VOĽNE PREDAJNÁ VERZIA

LEN DO VYPREDANIA

POMÁHÁME SLOVENSKÝM ŠKOLÁM

• Veľký výber špeciálnych modelov pre vzdelávanie
• Unikátny softvér Acer Classroom Manager zadarmo
• Zvýhodnené licencie Windows 10 pre EDU 

Najširšia distribučná  
sieť hardwaru  
v ČR a SR

Dodanie do  
24 hodín!

20 000 produktov 
skladom!

edprofi.sk

online
na našich webových stránkach:

0800 700 444

telefonicky
na zákazníckej linke:

u našich  
partnerov
viď zoznam na edprofi.sk

Všetky ceny sú uvedené v eurách s DPH a poplatkom za recykláciu. Zľavy sú počítané z odporúčaných koncových cien výrobcov. Zmena cien vyhradená. Obrázky môžu mať ilustratívny charakter. Neručíme za tlačové chyby.

Notebook 2v1 - Intel® Pentium® Silver N5030 • 11.6" dotykový IPS displej 1920x1080 • RAM 4GB 
DDR4 + volný slot na rozšíření  • Intel® UHD Graphics 605 • 64GB eMMC + volný slot  na rozšíření • 
kvalitní webkamera s mikrofonem •  WiFi 802.11ac • výdrž baterie až 13 hodin • aktivní stylus v balení • 
voděodolná klávesnice • armádní  certifikace odolnosti MIL-STD • Windows 10 Pro


