
Všetko môžete objednať u najbližšieho eD PROFI partnera. Zoznam na www.edprofi.sk Všetko môžete objednať u najbližšieho eD PROFI partnera. Zoznam na www.edprofi.sk

1

Skvelé
jesenné
vychytávky 

OKTÓBER 2021

Najširšia distribučná  
sieť hardwaru  
v ČR a SR

Dodanie do  
24 hodín!

20 000 produktov 
skladom!

39,90 € 
Router

ASUS RT-AC1200 v2

WiFi router a WiFi 5 • 802.11a/b/g/n/ac • až 1167 Mb/s • dual-band  
• 4x LAN až 100 Mbit • 4x externá anténa • WPS • WEP 64bit  
• WEP 128bit • WPA2 • WPA-PSK • WPA2-PSK • WPA-Enterprise  
a WPA2-Enterprise • DMZ (De-militarised Zone) • firewall  
• IPv6 Ready • port Triggering • UPnP • VPN a rodičovská kontrola

151611

216,90 €
Tablet

UMAX VisionBook  
Tablet 10Wr
Tablet PC - Intel Celeron N4020 Gemini Lake • dotykový 10.1" IPS matný 
1280 x 800 • RAM 4GB LPDDR4 • Intel UHD Graphics 600 • Flash 64GB  
• webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C • WiFi 4 • batéria 3000 mAh  
• Hmotnosť 0,9 kg • Windows 10 Pro

669450

251,90 €
Notebook

UMAX VisionBook  
14Wr Turquoise
Notebook - Intel Celeron N4020 Gemini Lake • 14.1" IPS matný 
1920 x 1080 • RAM 4GB LPDDR4 • Intel UHD Graphics 600 • Flash 64GB  
• webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C • WiFi 4 • Hmotnosť 1,3 kg  
• Windows 10 Pro

669454
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2 NOTEBOOKY, POČÍTAČE

570,90 €

1511256

Počítač

HP PRODESK 405G6 SFF 
RYZEN 3 PRO 3200G
Počítač AMD Ryzen 3 PRO 3200G 4 GHz • AMD Radeon Vega 8 • RAM 8GB 
DDR4 • SSD 256 GB • DVD • VGA D-SUB a DisplayPort • 7x USB 3.2  
• 2x USB 2.0 • typ skrine: Desktop • myš a klávesnica • Windows 10 Pro 

4159 € 

1456249

Počítač

HP OMEN  
GT13-0039NC
Herný PC Intel Core i9 10850K Comet Lake 5.2 GHz • NVIDIA GeForce RTX 
3090 24GB • RAM 64GB • SSD 2000 GB • Bez mechaniky • Wi-Fi • HDMI  
• DisplayPort • 4x USB 3.2 • 2x USB 2.0 • typ skrine: Micro Tower • myš 
• klávesnica • Windows 10 Home

ODPORÚČAME PRE HRÁČOV

570,90 €

1512603

Notebook

HP 255 G8  
RYZEN 3-5300U 
Notebook • Uhlopriečka obrazovky notebooku: 15.6" • Rozlíšenie:  
1920 x 1080 (Full HD) • Operačný systém: Windows 10 Home  
• Typ procesora: AMD RYZEN 3 • Počet jadier: 2 • Frekvencia (GHz): 2,6  
• Kapacita pamäte: 8 GB • Typ disku: SSD • Kapacita pevného  
disku (v GB): 512 • Rýchlosť otáčok (v RPM):SSD

1456 € 1220 € 

14563451511812

NotebookNotebook

HP OMEN 15-EK1050NCHP ELITEBOOK 840 G8 
i5-1135G7

Notebook - Intel Core i7 10870H Comet Lake • 15.6" IPS matný 1920 x 1080 
144Hz • RAM 16GB DDR4 • NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB 115 W • SSD 512GB  
• podsvietená RGB klávesnica  • webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C  
• WiFi 6 • Hmotnosť 2,46 kg • DOS licencia

4jádrový procesor Intel Core i5-1135G7 (2.4GHz, TB 4.2GHz, HyperThreading) 
• 8GB RAM DDR4 • 13.3" IPS Full HD displej (250nits, 45% NTSC) • grafika 
Intel Iris Xe Graphics • 512GB M.2 SSD PCIe NVMe • bez mechaniky • Wi-Fi ax 
• Bluetooth 5.0 • 2x Thunderbolt 4/Type-C • 2x USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1  
• HDMI • čítačka odtlačku prstov • čítačka čipových kariet • HD kamera  
• podsvietená klávesnica • Windows 10 Pro

1181 € 

1512497

Notebook

HP PROBOOK 640 G8 
i7-1165G7
Uhlopriečka obrazovky: 14" • Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD) • Operačný 
systém: Windows 10 Professional • Rad procesoru: Intel Core i7 • Počet 
jadier: 4 • Frekvencia (GHz): 2,8 • Kapacita pamäte RAM: 16 GB • Typ 
disku: SSD • Kapacita pevného disku (v GB): 512

826,90 € 

1511698

Notebook

HP PROBOOK 450 G8 
i5-1135G7 
Notebook - Intel Core i5 1135G7 Tiger Lake • 15.6" IPS antireflexný 1920 x 1080  
• RAM 8GB DDR4 • Intel Iris Xe Graphics • SSD 512GB • numerická klávesnica 
• podsvietená klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C  
• čítačka odtlačku prstov • WiFi 6 • Hmotnosť 1,74 kg • Windows 10 Home

83 €

719708

Tlačiareň

HP ALL-IN-ONE DESKJET 
ENVY  6020E HP+
• Atramentová multifunkčná tlačiareň, A4  • Farebná tlač, kopírovanie, 
skenovanie  • Rýchlosť tlače (čiernobiela) - až 10 str./min  • Rýchlosť tlače 
(farebná) - až 7 str./min  • Pripojenie - USB 2.0, WiFi  • HP Smart Print, AirPrint, 
obojstranná tlač  • Možnosť tlače s jednou atramentovou kazetou  • Súčasťou 
balenia sú atramentové kazety HP 305

1023,90 €

1511702

Notebook

HP PROBOOK 450 G8 
i5-1135G7
Procesor: Intel® Core i5-1135G7 • Displej: 39,6 cm (15,6") IPS Full HD 
AntiGlare (1920 x 1080) • Pamäť: 8 GB DDR4 • Pevný disk: 512 GB M.2 SSD  
• Grafická karta: Intel® Iris Xe • USB-C • USB 3.1 • HDMI • WiFi 6 ax  
• LAN • Bluetooth • čítačka micro SD kariet • HD webkamera • čítačka 
odtlačkov prstov • podsvietená numerická klávesnica • WWAN modul 
LTE/HSPA+ s podporou eSIM • Windows 10 Pro
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239 €
Monitor

HP 27mq

Uhlopriečka displeja: 68,58 cm (27") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie • Rozlíšenie: 2560x1440 • Zobrazovací  
uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 300 cd/m2 • Pomer  
kontrastu: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický • Čas odozvy: 5 ms  
• Video vstupy: VGA, HDMI 1.4 • Výškovo nastaviteľný stojan 

1456291

14,90 €299,90 €
MyšHerné kreslo

HP 220 SILENTHP OMEN CITADEL  
GAMING CHAIR

Rozhranie - USB - bezdrôtový prijímač • Snímač pohybu - optický - Blue 
LED • Rozlíšenie senzoru - 1600 dpi • Rozmery - 9,5 x 5,85 x 3,4 cm  
• Hmotnosť - 80 g • Batérie - 1x AA 

Pohodlné nastaviteľné kreslo pre herných nadšencov v OMEN dizajne 
• Materiál PVC (textilná koža) • Nastavenie výšky sedu 45 až 55 cm
• Polohovateľný chrbát do 135° • Nastaviteľné lakťové opierky
• Rozmer sedáku 53 x 58 cm • Nosnosť 136 kg

14565341083412

149 €
Monitor

HP V24i FHD

Uhlopriečka displeja: 60,45 cm (23,8") • 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, 10 000 000 : 1 dynamický  
• Čas odozvy: 5 ms • Video vstupy: VGA, HDMI

209 €
Monitor

HP 32f

Uhlopriečka displeja: 80,01 cm (31,5") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie • Rozlíšenie: 1920x1080 • Zobrazovací  
uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 300 cd/m2 • Pomer  
kontrastu: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický • Čas odozvy: 14 ms  
• Video vstupy: HDMI 2.0, VGA

1083848 1083667

28,90 €
Set klávesnica a myš

HP PAVILION 400

Prirodzené hrany a tvar umožňujú umiestniť multimediálnu klávesnicu  
do pohodlnej polohy pre zápästia a ruky • Funkčné klávesy primárne 
zastávajú multimediálne funkcie • Aktivácia funkčných kláves F1-F12 
je možná pomocou klávesy Fn • Slovenská lokalizácia 

518911

14,90 €
Puzdro

HP LIGHTWEIGHT 15,6 
LAPTOP SLEEVE
Precestuj celý svet s ľahkým a minimalistickým puzdrom z vodeodolnej 
látky • Udržuj vybavenie chránené a usporiadané vďaka polstrované 
priehradke na notebook a vreckám pre príslušenstvo • Pre notebooky 
s uhlopriečkou až 39,6 cm (15,6") 

14,90 €

326300

Taška

HP VALUE 15,6"

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") 

14,90 €

518243

Ruksak

HP CLASSIC

Cestujte bez obáv s elegantným, pohodlným batohom, ktorý je dostatočne 
odolný, aby po celý deň ochránil váš notebook aj ostatné cennosti  
• Do priestranných, praktických priehradiek ľahko usporiadate všetko,  
čo si potrebujete vziať na cesty • Pre notebooky s uhlopriečkou  
až 39,6 cm (15,6") 

 1456541

MONITORY, PC PRÍSLUŠENSTVO
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LYNX  
CHALLENGER 
RYZEN 7 

PREČO SI VYBRAŤ ZOSTAVY LYNX

• Bezkonkurenčný pomer ceny a výkonu
• Používame tie najmodernejšie preverené komponenty
• Moderný a nadčasový design s ambientným 

osvetlením
• Výborná efektivita chladenia a veľmi tichý chod
• Nízka spotreba elektriny
• Rozbalíš, zapneš a hráš

PREHĽAD ŠPECIFIKÁCIE

• Herná základná doska Gigabyte B450 Aorus Elite V2
• Osem jadrový procesor AMD Ryzen 7 5800X 3,8 GHz
• Grafická karta GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 

3070 GAMING OC 8G s 8 GB grafickej pamäte
• Operačná pamäť s kapacitou 16 GB
• Ultrarýchle SSD úložisko s kapacitou 1 TB
• Výkonný ale úsporný 650 W zdroj
• Predinštalovaný operačný systém  

Windows 10 Home
• Záruka 3 roky

ABSOLÚTNA PLYNULOSŤ

S grafickou kartou GIGABYTE VGA NVIDIA 
GeForce RTX 3070 GAMING OC 8G budeš 
mať extrémnu nálož výkonu pre hranie 
hier v ultra vysokom rozlíšení 4K na 
ultra detaily alebo vo virtuálnej realite. 
Parametrovo grafická karta vyniká svoju  
8 GB pamäťou typu GDDR6, ktorá dosahuje 
úctyhodných 14 000 MHz. Grafické jadro 
pracuje na frekvencii až 1815 MHz. Šírka 
pamäťovej zbernice je 256 bitov.

S RÝCHLOSŤOU O ZÁVOD

Pre niektoré hry je veľmi dôležitý 
i výkon procesoru. My sme vsadili 
na osem jadrový AMD Ryzen 7 
5800X, ktorý pracuje na základnej 
frekvencii 3,8 GHz. V režimu Turbo 
dosiahne dokonca až na 4,7 GHz. Ak 
by si chcel zájsť ešte ďalej, procesor 
má i odomknutý násobič a môžeš 
sa pokúsiť hľadať jeho hranice 
maximálnej frekvencie a výkonu.

OPERAČNÝ SYSTÉM

Systém Windows je dnes už 
štandardom na poli nielen herných 
zostáv. Nová verzia je rýchlejšia, 
flexibilnejšia a stabilnejšia než 
kedykoľvek predtým. Prináša ti 
inovatívne užívateľské prostredie 
a podporu najnovších technológií. 
Predinštalovaná verzia v zostave  
je Windows 10 Home.

 

Naša najvýkonnejšia herná mašina je späť vo vrcholovej forme. Vďaka masívnemu 
nárastu výkonu si s ňou teraz zahráš v ultra vysokom rozlíšení 4K na ultra detaily alebo 
vo virtuálnej realite s absolútnou plynulosťou. Môžeš sa stopercentne spoľahnúť na 
procesor osem jadrový AMD Ryzen 7 5800X, grafickú kartu RTX 3070, 16 GB RAM a 1 TB 
ultrarýchleho SSD úložiska. ROZBAĽ, ZAPNI A HRAJ!

1803,90 €
10462768
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113,90 € 
Monitor

AOC 24"  
24B2XDM
Farba: Černá • Uhlopriečka: 23.8“ • Rozlíšenie: 1920x1080 • Obnovovacia 
frekvencia: 75 Hz • Doba odozvy (GtG): 4 ms • Typ panelu: VA  
• Podsvietenie: WLED • Flicker-free: Áno • Pomer strán: 16 : 9  
• Jas (typický): 250 • Kontrast (dynamický): 20M : 1 • Kontrast (statický): 
3000 : 1 • Typ rámčeku: Frameless · VESA · VGA, DVI

147747 TOP PRODUKT

ODPORÚČAME PRE HRÁČOV

145,90 € 
Monitor

PHILIPS 23,8" 
243V7QJABF/00
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • IPS • 16:9 • 5 ms • 75Hz • 250 cd/m2  
• kontrast 1000:1 • DisplayPort,HDMI 1.4,VGA • slúchadlový  výstup  
• repro • VESA

740678

176,90 € 
Monitor

PHILIPS 27"  
273V7QDAB/00 
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • IPS • 16:9 • 4 ms • 250 cd/m2  
• kontrast 1000:1 • DVI,HDMI 1.4,VGA • slúchadlový výstup  
• repro • VESA

740632

215,90 €              
Monitor

PHILIPS 27"  
272E1GAJ/00 

740937

LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • VA • 16: 9 • 1 ms • 144Hz • FreeSync  
• 8bit • 350 cd/m2 • kontrast 3000: 1 • DisplayPort 1.2 • HDMI 1.4  
• slúchadlový výstup • repro • VESA 

270,90 €                   
Monitor

AOC 27"  
C27G2ZU/BK 
LCD monitor zakrivený • Full HD 1920 x 1080 • VA • 16: 9 • 0,5 ms  
• 240Hz • FreeSync • 8bit • 300 cd/m2 • kontrast 3000: 1  
• DisplayPort 1.2 • HDMI 2.0 • USB • slúchadlový výstup  
• nastaviteľná výška  • repro • VESA 

147670

350 €                              
Monitor

AOC 31,5"  
C32G2ZE/BK

147688 ODPORÚČAME PRE HRÁČOVODPORÚČAME PRE HRÁČOV

LCD monitor zakrivený • Full HD 1920 x 1080 • VA • 16: 9 • 1 ms  
• 240Hz • FreeSync • 8bit • 300 cd/m2 • kontrast 4000: 1  
• DisplayPort 1.2 • HDMI 2.0 • slúchadlový výstup • VESA 

157,90 € 
Monitor

AOC 27"  
27B2H/EU
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • IPS • 16:9 • 7 ms • 75Hz • 8bit  
• 250 cd/m2 • kontrast 1000:1 • HDMI 1.4 • slúchadlový  výstup • VESA

147751

153,90 €                                      
Monitor

AOC 24,5"  
G2590VXQ 
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • TN • 16:9 • 1 ms • 75Hz • FreeSync 
• 250 cd/m2 • kontrast 1000:1 • DisplayPort • HDMI 1.4 • VGA  
• slúchadlový  výstup • repro • VESA

147559 ODPORÚČAME PRE HRÁČOV

118 €
Monitor

AOC  21,5 "  
E2270SWN
Úsporný LCD monitor s verným zobrazením a FullHD rozlíšením 
pre bežné použitie v svetlých miestnostiach• WLED podsvietenie  
• veľkosť 21.5" • rozlíšenie 1920 x 1080 bodov • kontrast až 20 000 000:1 
dynamicky • doba odozvy 5 ms • jas 200 cd/m2 • výstupy: D-SUB

147308

POSLEDNÉ KUSY  
ZA ZNÍŽENÚ CENU
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1061669

Monitor

SAMSUNG 27" 
ODYSSEY G5
LCD monitor zakrivený • Quad HD 2560 x 1440 • displej VA • 16:9  
• odozva 1ms • obnovovacia frekvencia 144Hz • FreeSync • HDR  
• jas 250cd/m2 • kontrast 2500:1 • DisplayPort 1.4 • HDMI 2.0  
• slúchadlový výstup • pivot • VESA

1061680

Monitor

SAMSUNG  27" 
C27F396 
LCD monitor zakrivený • Full HD 1920 x 1080 • VA • 16:9 • 4 ms  
• FreeSync • 250 cd/m2 • kontrast 3000:1 • HDMI 1.4 • HDMI 2.0 
 • VGA • slúchadlový výstup • VESA

 

275 €165 €

1061602

Externý disk 

SAMSUNG T7  
500 GB 
Externý disk s pripojením USB-C • rozhranie NVMe • rýchlosť čítania  
až 1050MB/s • rýchlosť zápisu až 1000MB/s • kapacita 500GB

1061723

SSD disk 

SAMSUNG 980 
1 TB
SSD disk M,2 (PCIe 3,0 4x NVMe) • TLC (Triple-Level Cell) • rýchlosť čítania 
3500MB/s • rýchlosť zápisu 3000MB/s • životnosť 600TBW

1061575

Flash disk

SAMSUNG USB 3.1  
128 GB BAR PLUS 
Flash disk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) • USB-A • kapacita 128 GB • rýchlosť 
zápisu až 50 MB/s • odolný • s pútkom na kľúče • kov • strieborná farba

1061582

Flash disk

SAMSUNG USB 3.1  
64 GB FIT PLUS
Flash disk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) • USB-A • kapacita 64 GB • miniatúrny  
• odolný • s pútkom na kľúče • vode odolný • plast • čierna farba

89,90 € 135,90 €

27,50 € 19,50 €

1061409

Externý disk 

SAMSUNG T5 
1 TB 
Externý disk s pripojením USB-C • rozhranie USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)  
• rýchlosť čítania až 540MB/s • rýchlosť zápisu až 540MB/s  
• kapacita 1000GB

116,90 €

1061597

Pamäťová karta

SAMSUNG MICROSDXC  
64 GB EVO PLUS 
Pamäťová karta micro SDXC • 64 GB • čítanie až 100 MB/s 
• zápis až 20 MB/s • Class 10 • UHS-I • U1 

13,50 €

SD adaptér  
v balení

1061599

Pamäťová karta

SAMSUNG MICROSDXC  
256 GB EVO PLUS
Pamäťová karta micro SDXC • 256 GB • čítanie až 100 MB/s  
• zápis až 90 MB/s • Class 10 • UHS-I • U3 

43,50 €

SD adapter  
v balení
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777656

50,90 € 
Outdoorová kamera

LAMAX X3.1 ATLAS

Akčná kamera • 2" LCD displej • natívne 2,7K rozlíšenie s 30 fps • šošovka  
so záberom 160° • vodotesnosť do 30 m • kapacita batérie 1 050 mAh  
• vodotesné puzdro • diaľkové ovládanie • držiak 

35,09 € 51,90 € 

50,90 € 

Reproduktor Reproduktor

Slúchadlá 

LAMAX STREET2 LAMAX SENTINEL2

LAMAX DOTS2

Bluetooth reproduktor aktívny • o výkone 15W • frekvenčný rozsah  
od 150 Hz do 20000 Hz • 3,5mm jack • Bluetooth • rádio • ovládanie 
cez zariadenia s iOS alebo Android • výdrž batérie 22 h

Bluetooth reproduktor aktívny • o výkone 20W • frekvenčný rozsah 
od 115 Hz do 15000 Hz • 3,5mm jack • Bluetooth 5.0 • hlasový asistent  
• certifikácia IPX7 • ovládanie cez zariadenia s iOS alebo Android  
• výdrž batérie 24 h

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • do uší • uzatvorená konštrukcia  
• hlasový asistent • Bluetooth 5.0 • bezdrôtové + USB-C nabíjanie  
• výdrž batérie až 36 h

777938 777937

778011

21,90 €
Powerbanka 

LAMAX 10000 mAh  
QUICK CHARGE
Kompaktná powerbanka LAMAX Powerbanka 10000 mAh Quick Charge 
• 2 USB porty pre input a output • 2x USB • USB-C konektor pre rýchle 
dobíjanie powerbanky • LED indikátor stavu nabitia • Odolné kovové  
telo • Ochrana proti prepätiu, prehriatiu a prebitiu.

777569

78,90 €
Kamera do auta

LAMAX T6 

Kamera do auta - rozlíšenie Full HD (1920x1080) • uhol záberu 140°  
• so záznamom zvuku • magnetický držiak • nahrávanie v slučke  
• microSD

777904

13,90 € 15,90 € 18,09 €
Selfie tyč Reproduktor Slúchadlá 

LAMAX PRO  
90 cm

LAMAX BEAT  
SPHERE SP-1 

LAMAX TIPS1 

Teleskopická tyč s nastaviteľnou dĺžkou až do 90 cm • Ponúkne 
jednoduchú konštrukciu, nízku hmotnosť a malé rozmery • Vďaka 
tomu je vhodná pre použitie v náročných outdoorových podmienkach  
• Jazda na snowboarde, lyžiach, bicykli alebo skateboarde tak získa 
nový rozmer

Bluetooth reproduktor aktívny • o výkone 5W • Bluetooth 2.1 • mikrofón 
• rádio • ovládanie cez zariadenia s iOS alebo Android • výdrž batérie 5 h

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • štuple • uzatvorená konštrukcia 
• Bluetooth • s ovládaním hlasitosti • prijímanie hovorov • prepínanie 
skladieb • frekvenčný rozsah 20 Hz-20000 Hz • impedancia 16 Ohm  
• menič 10 mm

778180 578048 777708
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Flash disk

SANDISK  
CRUZER BLADE
Flash disk USB 2.0 • USB-A •  miniatúrny • s pútkom na kľúče  
• plast • čierna farba

16 GB
32 GB
64 GB
128 GB 

811099

2107006

493125

493126

Cena od: 5,90 € 

Externý disk

SSD disk

WD ELEMENTS™  
PORTABLE

WD GREEN  
SSD 3D NAND

Externý disk 2,5" s pripojením Micro USB-B  
• rozhranie USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

SSD disk 2.5" • SATA III • TLC (Triple-Level Cell) • rýchlosť čítania 545MB/s

120 GB
240 GB
480 GB 

1 TB 

667107

667106

8100006

8100164

Cena od: 30,90 €

Pamäťová karta micro SDXC • čítanie až 100 MB/s • zápis až 60 MB/s  
• Class 10 • UHS-I • U1 • V10

 64 GB
 256 GB 
512 GB 

1 TB 8100272

8100271

8100270

8100206

Cena od:  19,90 € 

Pamäťová karta

WD MICRO SDXC PURPLE 

Externý SSD

SANDISK  
EXTREME PORTABLE
Externý disk s pripojením USB-C • rozhraní USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)  
• rýchlosť čítanis až 550MB/s • rýchlosť zápisu až 550MB/s • IP 55  
• pogumovaný

Pamäťová karta

SANDISK MICROSDHC  
32GB EXTREME PLUS
Pamäť optimalizovaná pre potreby športových kamier • Podpora 
nahrávania 4K videa • Extrémna rýchlosť čítania až 95 MB/s  
a zápisu až 90 MB/s • Súčasťou balení je adaptér pre kompatibilitu  
s formátmi SDHC/SDXC

Cloudové úložisko 

WD MY CLOUD  
EX 2 ULTRA
NAS - externý box pre 2x 3,5" • HDD • CPU Marvell Armada-385 1,3 GHz 
• 1024 MB DDR3 (max. 1024 MB ) • 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) • 1x LAN 
• desktop

BEZ HDD
12 TB 
16 TB 

810955

810956

810982

Cena od: 558,90 € 
1 TB 

1,5 TB
2 TB

1 TB  
2 TB 
3 TB 
4 TB 
5 TB 

667089

667028

667027

667025

8100131

Cena od:  55,90 €

Flash disk

SANDISK  
CRUZER ULTRA FIT
Flash disk USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) • USB-A • rychlost čtení až 130 MB/s  
• 128bitové aes šifrování • miniaturní • plast a kov • černá barva

1 TB 
1,5 TB
2 TB

16 GB
32 GB
64 GB
128 GB 
256 GB

493062

493069

493068

493065

493063

Cena od:  7.90 €

250 GB
500 GB

2 TB 

493145

493146

493148

Cena od:  61,90 € 

12,90 €

493011

PC PRÍSLUŠENSTVO

Externý  SSD

WD MY PASSPORT GO

Mimoriadne atraktívny externý SSD • WD My Passport Go je naviac 
nielen odolné zariadenie, ale ponúka i vysoké prenosové rýchlosti  
v kompaktnom a štýlovom tele.

500 GB 
1 TB
2 TB

493204

493202

493233

Cena od:  66,90 €
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Pamäťová karta

KINGSTON CANVAS SELECT PLUS 
(microSDHC/microSDXC)
Pamäťová karta Kingston je bezpečným a predovšetkým kompaktným 
úložiskom vašich dát • Ide o kartu typu micro SDHC, vyhovujúcu  
pre mobilné telefóny a inú drobnejšiu elektroniku vďaka svojej  
veľkosti • Poskytne kapacitu od 32 GB • Spolu s kartou dostanete  
praktický adaptér na SD sloty

32 GB  
64 GB  
128 GB 

443515        

443519

443523        

Cena od: 5,90 €

Flash disk

KINGSTON  
DATATRAVELER KYSON
Ľahko prenosné úložisko na vaše dáta • USB kľúč Kingston DataTraveler 
Kyson 32 GB je obľúbeným nástrojom na transport dôležitých súborov 
medzi všelijakými vašimi zariadeniami • Iste neopovrhnete objemom 
pamäte od 32 GB • Rýchlosť čítania je 200 MB/s • K vášmu zariadeniu  
sa pripája pomocou USB-A

32 GB  
64 GB  
128 GB 

443615

443616

443617

Cena od:  10,90 € 

Pamäťová karta

KINGSTON microSDXC  
CANVAS GO PLUS
Pamäťová karta Kingston bude spoľahlivým a kompaktným miestom 
na uloženie vašich dát • Ide o kartu s názvom micro SDXC, ktorá svojím 
drobným formátom zapadá do mobilných telefónov a ďalšej drobnej 
elektroniky • Ponúkne kapacitu od 64 GB • Kingston Canvas Go! Plus 
microSDXC + SD adaptér sa radí do triedy Class 10 • Súčasťou balenia  
je dôležitý adaptér na SD sloty

64 GB  
128 GB  
256 GB 

443579          

443573  

443575  

Cena od: 13,90 €

Flash disk

KINGSTON USB3.2 GEN 2 
DATATRAVELER MAX
Jednoducho prenosné úložisko, ktoré si môžete vziať so sebou na cesty • Flash 
disk Kingston DataTraveler Max je bezchybným východiskom na premiestnenie 
podstatných súborov medzi rozličnou elektronikou • Určite nepohrdnete 
veľkosťou úložiska od 256 GB • Rýchlosť prenosu siaha až na 900 MB/s, keď ide  
o zápis, a 1000 MB/s pri čítaní dát • K vášmu zariadeniu sa môže pripojiť pomocou 
USB-C • Na značne prehľadnejšiu prácu je vylepšený drobnou LED diódou

240 GB
480 GB 
960 GB

443641  

443642  

443640  

Cena od:  65,90 € 

NOVINKA

Flash disk

KINGSTON  
DATATRAVELER 2000 
Flash disk Kingston DataTraveler je ideálny v prípade, ak potrebujete niekam 
bezpečne uložiť vaše dáta bez toho, aby sa dostali do nesprávnych rúk • 
Umožňuje prístup len po zadaní hesla na integrovanej klávesnici - sami 
si môžete zvoliť, či to bude slovo alebo kombinácia číslic • Druhá vrstva 
ochrany je 256 bitové šifrovanie, ktoré v móde XTS prebieha priamo v pamäti 
disku.

1 TB 
1,5 TB
2 TB

4 GB
8 GB

16 GB
32 GB  
64 GB  
128 GB 

442904

443097

443098

442905

443427

443609

Cena od: 74,90 € 

SSD disk

KINGSTON A400 

SSD disk Kingston A400 dramaticky zlepšuje rýchlosť reakcie vášho 
existujúceho systému vďaka krátkym časom štartu systému i načítanie  
a prenos súborov v porovnaní s mechanickými pevnými diskami  
• Disk je vybavený najnovším radičom, ktorý umožňuje dosahovať 
rýchlosť až 500 MB/s a 350 MB/s.

120 GB
240 GB 
480 GB

443078

443079

443080

Cena od: 36,90 € 

SSD disk

KINGSTON PORTABLE  
SSD XS2000 
Keď je nutné preniesť väčšie množstvo dát, zíde sa vám externý disk 
Kingston XS2000 Portable SSD, čo svojou kapacitou uschová dáta  
od 500 GB • Skrátenina • Oproti klasickému HDD je externý pevný disk 
Kingston podstatne rýchlejší a tiež nie je náročný na spotrebu • Je určený 
na časté prenášanie, je totiž odolný voči vibráciám a drobným nárazom

500 GB
2000 GB

443646

443645

Cena od: 103.90 € 

35,39 € 35,39 € 

552839  552915 

DIMM DDR4 DIMM DDR4 

KINGSTON FURY  
BEAST BLACK

KINGSTON FURY  
IMPACT

Operačná pamäť DIMM 1x 8GB • PC4-21300 • CL16-18-18 • napätie 1.2V  
• pasívny chladič • XMP 2.0 a Single Rank

Operačná pamäť SODIMM 1x 8GB • PC4-21300 • CL15-15-15 • napätie 1.2V 
• XMP 2.0 a Dual Rank
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19,90 €

17,90 €

42,90 €

58,90 €

1890018

1890021

Senzor

Senzor

TESLA SMART SENSOR  
TEMPERATURE AND HUMIDITY

TESLA SMART SENSOR 
WINDOW AND DOOR

1239196

IP kamera

TESLA SMART CAMERA 360   

1239195

IP kamera

TESLA SMART CAMERA 360 BABYTesla Smart Sensor Temperature and Humidity deteguje teplotu a vlhkosť 
prostredia v reálnom čase • spolupracuje s ďalšími zariadeniami pre návrh  
a realizáciu scenárov smart aplikácií

Tesla Smart Sensor Window and Door - sledovanie stavu otvorených/
zatvorených dverí a okien • Možnosť priamo ovládať iné Zigbee zariadenia, 
alebo pri otvorení, či zatvorení dverí a okien spustiť automatizované udalosti.

 

IP kamera s pripojením cez WiFi • vnútorná • inteligentná • s nočným videním • detekcia pohybu • detekcia 
zvuku • vstavaný mikrofón • vstavaný reproduktor • cloud platforma a obojsmerný zvuk • rozlíšenie 1920 x 1080 
px • zorný uhol 355° • rotácia • s max. dosvitom 10 m • slot na MicroSD kartu kompatibilná s Google Assistant  
a Amazon Alexa • aplikácia pre Android a iOS v slovenčine • napájanie: zo siete

 IP kamera s pripojením cez WiFi • vnútorná • inteligentná • s nočným videním • detekcia pohybu • detekcia 
zvuku • vstavaný mikrofón • vstavaný reproduktor • cloud platforma a obojsmerný zvuk • rozlíšenie 1920 x 1080 
px • zorný uhol 355° • rotácia • s max. dosvitom 10 m • slot na MicroSD kartu kompatibilná s Google Assistant  
a Amazon Alexa • aplikácia pre Android a iOS v slovenčine a v angličtine • napájanie: zo siete

INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ

31,90 €

1239199

Termostatická hlavica

TESLA SMART  
THERMOSTATIC VALVE
Termostatická hlavica inteligentná programovateľná • na kontrolu 
vykurovania v dome • ukazovateľ: digitálny • pripojenie cez ZigBee 
• s umiestnením na radiátor • týždenné a denné programovanie 
• fungovanie cez centrálnu jednotku • podsvietený displej  
• kompatibilná s ventilmi typu RA, RAV, RAVL, M30 a M28 • ovládanie  
cez aplikáciu na Android a iOS v slovenčine a v angličtine

50,90 €

1239198

Termostatická hlavica

TESLA SMART THERMO- 
STATIC VALVE STYLE
Termostatická hlavica inteligentná programovateľná • na kontrolu 
vykurovania v dome • ukazovateľ: digitálny • pripojenie cez ZigBee  
• s umiestnením na radiátor • týždenné a denné programovanie  
• fungovanie cez centrálnu jednotku • kompatibilná s ventilmi typu RA,  
RAV, RAVL, M30 a M28, ovládanie cez aplikáciu na Android a iOS  
v slovenčine a v angličtine

27,90 €

1239200

Centrálna jednotka

TESLA SMART  
ZIGBEE HUB
Centrálna jednotka oblasť využitia: osvetlenie, vykurovanie,  
elektroinštaláciu, zabezpečenie, ovládanie okien, dverí, brán,  
ovládanie domácnosti a ostatné • pripojenie: ZigBee a WiFi 2.4 GHz  
• kompatibilná s Android a iOS • ovládanie v slovenčine a angličtine 
• napájanie zo siete
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153,90 €

1073034

Svetlo

YEELIGHT ARWEN  
CEILING LIGHT 450S
Minimalistický a čistý design sa hodí do každého interiéru a uspokojí tak veľkú 
škálu zákazníkov • Novinkou je ambientné RGB podsvietenie po obvode lampy, 
ktoré svieti smerom do stropu a jeho diody vytvoria podkres v ľubovoľnom 
farebnom odtieni, pre rôzne príležitosti • Jas a farebná teplota sú plne nastaviteľné 
a režim mesačného svitu vám pomôže so zaspávaním • Rozmery: 455 x 94.1 mm  
• Jednoduchá montáž 

177,90 €

1073035

Svetlo

YEELIGHT ARWEN 
CEILING LIGHT 550S
Minimalistický a čistý design sa hodí do každého interiéru a uspokojí tak veľkú 
škálu zákazníkov • Novinkou je ambientné RGB podsvietenie po obvode lampy, 
ktoré svieti smerom do stropu a jeho diody vytvoria podkres v ľubovoľnom 
farebnom odtieni, pre rôzne príležitosti • Jas a farebná teplota sú plne nastaviteľné 
a režim mesačného svitu vám pomôže so zaspávaním • Rozmery: 555 x 99.1 mm 
• Jednoduchá montáž 

31,90 €

1073012

Stolná lampa

YEELIGHT LED FOLDING 
DESK LAMP Z1 PRO
Vďaka kĺbu je možné lampu nastavovať v uhle 180° • Svetlo možno nastaviť  
v piatich stupňoch teploty od 2700 K do 5000K s ďalšou možnosťou regulácie jasu  
• Vstavaná 2500mAh batéria zaisťuje mobilitu a až 40 hodinovou výdrž • Lampa 
má výborné podanie farieb s CRI indexom 90 a je vybavená kvalitnými LED zdrojmi, 
prívetivými pre oči • 5 farebných módov • Bez blikania • Nízka spotreba  
• Dlhá životnosť • Prenositeľnosť 

11,90 €

1073000

Senzorové svetlo

YEELIGHT PLUG-IN LIGHT 
SENSOR NIGHTLIGHT
YeelightLED duálne senzorové svetlo (do zásuvky) Kruhové osvetlenie, senzor 
okolitého svetla, energicky úsporné, bez batériového prevedenia, komfortné  
pre oči automatické zapínanie a vypínanie vo dne aj v noci • Vďaka zabudovanému 
svetelnému senzoru dokáže toto Yeelight svetlo presne rozpoznať okolité 
osvetlenie a automaticky sa zapnúť iba v noci • Zvolené kvalitné LED diody robia 
toto nočné svetlo odolné s dlhou životnosťou • Jeho menovitý výkon je iba 0,5 W
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DDR4

T-FORCE VULCAN Z   
16GB 
Sada kvalitných pamäťových modulov typu DDR4 SDRAM  
• frekvencia 3200 MHz • časovanie CL16 pri napätí 1,35 V  
• dizajnový chladič • podpora pre Intel a AMD dosky

20,90 €

PuzdroSlúchadlá

Myš

MANHATTANMANHATTAN  

SPEEDLINK SICANOS RGB 
GAMING MOUSE

Štýlové puzdro na notebook vám poskytne extra jemné vnútro
pre zvýšenú ochranu vášho notebooku pred poškodením • Zároveň
poskytne ochranu pred počasím a poliatím, vďaka odolnej vonkajšej
vrstve • MANHATTAN puzdro Seattle Notebook Sleeve bude teda skvelým
pomocníkom na vašich cestách

254421: Slúchadlá Manhattan odľahčená • Frekvencia 20 Hz - 20 kHz
• Impedancia: 32 Ohm • 3.5mm jack

254888: Slúchadlá Manhattan s mikrofónom • Frekvencia 20 Hz - 20 kHz
• Impedancia: 32 Ohm • USB 

Káblová herná myš pre pravákov • Speedlink Sicanos má vysoko kvalitný 
optický senzor Pixart 3325 s citlivosťou až 10 000 DPI s interpoláciou, 
odnímateľnou podperu na palec, 7 programovateľných tlačidiel, nastaviteľné 
LED podsvietenie s 16,7 miliónmi farieb a ponúka vám možnosť vytvárať 
vlastné makrá • Vďaka pogumovanému povrchu sa navyše skvele drží.

327598

254421

254865

254903

254888

9,90 €

82,49 €

Batoh na notebook 15,6" 

MANHATTAN

Batoh na notebook 15,6" • Pre odolnosť a spoľahlivosť je povrch batohu 
vyrobený z 600D PVC • Rozmery: 48.5 x 33 x 19.5 cm

254281

605122
605121

Flash disk 

TEAM M211

Flash disk TEAM M211 - USB Typ-C OTG dual • USB 3.2 Gen 1 pre 
vysokorýchlostný prenos dát • Špeciálny dizajn navrhnutý tak,  
aby ste nestratili vrchnáčik • Trojitá ochrana - odolnosť voči vode,  
prachu a otrasom
 

119,90 €
Klávesnica
RAZER Huntsman Mini  
- US Layout
Herná klávesnica  • membránová • drôtová • podsvietená • čierna  
• klasické (vysokoprofilové) klávesy • americká (medzinárodná) 
lokalizácia klávesov • spínače Razer Opto-Mechanical • USB  
• vymeniteľné tlačidlá

 

327524

NOVINKA
SSD disk

TEAM SSD M.2 MP33  
NVME 
Vysoký výkon MP33 M.2 - Kapacita od 128 GB
• čítanie-zápis: až 1700/1400 MBps • PCIe 3.0 x4 NVme 1.3
• Stabilný a odolný • záruka až 3 roky

12,90 €
Slúchadlá

SPEED LINK  
SL-870020-BK
Krištáľovo čistý stereofónny zvuk vám pošlú do uší modernej náhlavné 
káblové slúchadlá Speed-Link Thebe (SL-870020-BK), ktoré sú osadené 
výkonnými 40mm meničmi • Vo výbave nechýba sklopný všesmerový 
mikrofón • Pripojíte je 2,2m káblom s duálnym
3,5mm jack konektorom 

327578

  3,39 €  
USB  10,90 € 254888

254421

32 GB 8,90 € 
64 GB 11,90 € 605428

605427

  14.5" 6,59 €  
  15.6" 8,90 € 254903

254865

605288

605173

128 GB 31,90 €  
256 GB 49,90 €
512 GB 64,90 € 

1 TB 109 €  
2 TB 232,90 €

605171

605170

605172
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47,90 € 
Telefón pre pevnú linku

GIGASET C570HX  
- RÚČKA 
Analógový univerzálny telefón s handsfree • podsvietená klávesnica 
• podporuje DECT/Gap štandardy • ergonomický vzhľad. Obsahuje 
veľký TFT farebný displej (58 mm / 2,2") • telefónny zoznam pre 200 
kontaktov. Doba hovoru / standby - 17 / 320 h. Vyžaduje 2 batérie typu 
NiMH AAA

121,90 € 
Bezdrôtový telefón

GIGASET PRO ION H 

Bezdrôtový telefón - HD Handsfree Mód / Handset mode / CATiq 2.0 
(Audio) / Proximity sensor / ECO DECT / USB 2.0 (DECT STICK) / USB-C / 
SUOTA

821069 821689

157,90 € 

821602

Stolný telefón

GIGASET  
PRO MAXWELL 3 
Kompaktný, výkonný stolný telefón s profesionálnymi funkciami, ktorý vyhovuje akémukoľvek 
prostrediu firmy či domácej kancelárie • Obsahuje HD audio, klávesu „nerušiť“, navigačnú klávesu  
a klávesy so stavom hovoru. Všetky tieto funkcie sú umiestnené  okolo displeju • Zvukové
funkcie obchodnej triedy zabudované do hardwaru zaisťujú profesionálnu komunikáciu 
prostredníctvom vyhradených slúchadiel a voliteľného režimu handsfree, rovnako aj vylepšené 
zvukové konferencie • Certifikovaná kompatibilita s prednými poskytovateľmi IP a cloudových 
telefónnych služieb pomocou protokolov založených na SIP • Vylepšená konektivita s extra portom 
Gigabit Ethernet pre priame pripojenie PC, notebooku alebo tlačiarne, Electronic Hook Switch (EHS) 
a USB zásuvka pre voliteľné príslušenstvo, ako je Bluetooth prijímač a headset

20,90 €

1040460

Stolný telefón

GIGASET DA510 

Stolný šnúrový telefón • spolupracuje s verejnou i domácou telefónnou 
sieťou. Funkcie: určený pre prevádzku na analógové licencie  i na PBX  
• 10 kláves jednotlačidlovej voľby + 10 zrýchlených volieb • elektronický 
zámok kláves • alarm spustený po stlačení akejkoľvek klávesy • blokovanie 
hovorov • 10 melódií a 4 úrovne hlasitosti vyzváňanie • možnosť vypnutého 
vyzváňania a vizuálne oznamovanie hovorov • redial • DTMF a pulzná voľba

23,90 €

821672

Telefón pre pevnú linku

GIGASET A280 

K dispozícii máte okrem samotného prístroja tiež funkciu handsfree, aby  
ste pri volaní nemuseli držať slúchadlo • Adresár až na 50 kontaktov  
• Dobíjacie batériu zaistí prístroji až 18 hodín hovoru alebo 200 hodín 
 v pohotovostnom režime, používať ho môžete na vzdialenosť 50 metrov 
vo vnútri alebo 300 metrov v otvorenom priestore • Na prehľadnom 
podsvietenom displeji sa vždy objavia ID volajúceho 

43,90 € 

1041673

Telefón pre pevnú linku

GIGASET A415A  
- SO ZÁZNAMNÍKOM
Adresár až na 100 mien a čísel• Programovateľné klávesy rýchlej voľby 
(klávesy 2-9) • Režim deň & noc stlmí vyzváňanie slúchadla • Stíšenie 
anonymných hovorov • Zoznamy hovorov až s 25 zmeškanými hovormi  
s Caller ID a časom • Voliteľné vyzváňacie tóny (5 hlasitostí, stíšenie 
a crescendo) •Budík s voľbou vyzváňania a funkciou opakovaného budenia

TELEFÓNY
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290,90 €77,90 €

472106472105

Stacionárny bicykel Masážna pištoľ

SLIM CYCLEKENDOX  
MUSCLE RELIEF 

Skladací stacionárny bicykel - Poskytne vám vysoko intenzívne cvičenie, 
ktoré vám pomôže spáliť kalórie • Vstavané ramenné odporové pásy vám 
umožňujú vytvarovať svaly paží počas bicyklovania

Príjemné uvoľnenie po namáhavom dni • Šikovná masážna pištoľ so 6-timi 
upokojujúcimi úrovňami intenzity • Efektívna technika perkusií - uvoľní vaše 
hlboké svaly rovnomerne pulzujúcimi rázmi • Ľahko vymeniteľné masážne 
nástavce • Podporuje rýchlu regeneráciu vašich svalov a uvoľnenie napätia.

29,90 €

126 €

Páska

Masážny prístroj na nohy 

HAMMERSMITH  
MONSTER

VIBRO LEGS

Udrží takmer všetko • Drží, lepí a fixuje predmety všade, vďaka 
technológii nano-grip • Mikroskopické prísavky zaisťujú absolútne  
silné držanie predmetov • Žiadne zvyšky lepidla - funguje bez lepidla  
• Vodotesná a odolná voči poveternostným vplyvom - môžete používať  
v interiéroch aj exteriéroch • Žiadne pribíjanie, skrutkovanie alebo kĺzanie

Jedinečná kombinácia oscilácie a akupresúry pre oddych a oživenie nôh 
• Rotujúce akupresúrne hlavy sa postarajú o blahodarný oddych  
• Vďaka oscilácii sú svaly nôh príjemne stimulované • Uvoľnenie  
a oddych vďaka jedinému stlačeniu gombíka - 4 programy (2 plne 
automatické, 2 manuálne nastaviteľné)

472107

472080 

NOVINKA

AKCIOVÁ CENA

15,90 €
Čistič

GREASE POLICE

Nemusíte drhnúť, stačí nastriekať - iba nastriekajte, nechajte pôsobiť
a zotrite mastnotu a nečistoty • Odstraňuje mastnotu, špinu, vodný 
kameň, vodné škvrny a ešte oveľa viac • Na všetky povrchy, panvice, 
prístroje, varné dosky, rúry, grilovacie rošty, kosačky na trávu, ráfiky a ešte 
oveľa viac • Ideálny na čistenie v kuchyni, kúpeľni, garáži, záhrade atď. 

78,90 € 

472093

Parný čistič 

LIVINGTON PRIME 
STEAM MOP
1 parný čistič - 10 funkcií - 1000 možností využitia • Kompletná sada  
pre hygienickú čistotu u vás doma • Revolučný ohybný kĺb pre ešte väčšie 
pohodlie pri čistení • Čistí, dezinfikuje a sterilizuje, iba pomocou čistej vody
• Jeden z najľahších parných čističov, aj naplnený váži menej ako 1,5 kg 

172,90 € 31,90 € 

472071472108

Teplovzdušná fritézaMultifunkčný mixér 

POWER AIRFRYER  
MULTI-FUNCTION DELUXE

LIVINGTON MAGICUT

Chrumkavejšie, šťavnatejšie a rýchlejšie pripravené lahôdky pre celú rodinu  
• Prvá kombinácia teplovzdušnej fritézy, otočného grilu a sušičky potravín  
• Smaženie, sušenie potravín, otočný gril, pečenie, príprava dezertov, 
gratinovanie, toastovanie, ohrievanie a dusenie spojené v jedinom prístroji  
• Znížte pomocou najmodernejšej AirFlow technológie horúceho vzduchu 
použitie tuku až o 80%

Rýchla pomoc v každej kuchyni / Krájanie, miešanie, sekanie, strúhanie a 
šľahanie v jednom prístroji! / Dve stabilné nádoby s objemom 360 ml a 1 
000 ml / Dve vysokokvalitné plastové nádoby s objemom 360 ml a 1000 ml / 
Pohodlná a rýchla manipulácia - čerstvo a rýchlo, stlačením jediného tlačidla 
naseká potraviny na drobno

Panvica

LIVINGTON COPPER & 
STONE PAN 24 cm / 28 cm  
Pripravte si skvelé jedlá • Robustné 7-vrstvé zloženie pre rýchle  
a rovnomerné rozloženie tepla, maximálnu stabilitu a dlhú akumuláciu 
tepla • Nepriľnavý povrch odolný proti poškriabaniu zaručuje 
neobmedzený pôžitok z varenia bez toho aby sa jedlo pripálilo  
• Bez tuku a oleja: pripravte si šťavnaté steaky, jemné ryby  
a chrumkavú zeleninu zdravším spôsobom.

NOVINKA NOVINKA AKCIOVÁ CENA

24 cm 31,90 € 
28 cm 35,90 € 472005

472004

MEDIASHOP



Všetko môžete objednať u najbližšieho eD PROFI partnera. Zoznam na www.edprofi.sk Všetko môžete objednať u najbližšieho eD PROFI partnera. Zoznam na www.edprofi.sk

15Najširšia distribučná  
sieť hardwaru  
v ČR a SR

Dodanie do  
24 hodín!

20 000 produktov 
skladom!

Prečo nakúpiť u nás?

edprofi.sk

online
na našich webových stránkach:

0800 700 444

telefonicky
na zákazníckej linke:

u našich  
partnerov
viď zoznam na edprofi.sk

TISÍCE PRODUKTOV SKLADOM

V dnešnej dobe ponuky tisícov 
produktov od stoviek značiek nie 
je jednoduché zaistiť okamžitú 
dostupnosť všetkého tovaru na 
predajni. Konkurenčnou výhodou 
predajní v sieti eD Profi je napojenie 
na obrovské sklady veľkoobchodu 
eD system (skladom tovar v hodnote 
viac ako 40 miliónov eur).

STOVKY AKČNÝCH PRODUKTOV

Vďaka spolupráci v sieti eD Profi 
máme možnosť nakupovať tovar 
vo veľkom množstve a za nižšie ceny. 
Zároveň môžeme našim zákazníkom 
každý mesiac ponúknuť desiatky 
produktov za akčné ceny, ktoré  
sú porovnateľné s cenami  
veľkých e-shopov.

SME VÁM NABLÍZKU

Zháňate nový monitor? Potrebujete 
poradiť s výberom vhodného 
počítača? Pokazila sa vám tlačiareň? 
Predajňu eD Profi nájdete po celom 
Slovensku (56 predajní) Prečo 
jazdiť do obchodného centra, 
často desiatky kilometrov, keď vám 
odborníci z eD Profi pomôžu kúsok 
od vášho domova.

NEKUPUJTE MAČKU VO VRECI

Zvažujete výber z viacerých 
produktov a neviete si rady?  
Na predajni eD Profi vám naši ľudia 
pomôžu s výberom. Nakupovanie 
online je rýchle a ľahké, ale veľa 
produktov je lepšie osobne 
prehliadnuť a vyskúšať a preto 
kladieme dôraz na kamenné predajne.

SVOJEJ PRÁCI ROZUMIEME

Predajne eD Profi síce nezaberajú 
stovky m2, ale naši odborníci na 
mieste všetko vynahradia svojimi 
znalosťami a skúsenosťami.  
U nás nestretnete obyčajných 
predavačov tovaru z regálov, ale 
odborníkov, ktorí sa v oblasti IT 
pohybujú často aj desiatky rokov  
a vedia, o čom hovoria.

REKLAMÁCIE BEZ NERVOV

Každá vec sa môže niekedy pokaziť. 
Bohužiaľ to plati aj pri produktoch 
z nášho sortimentu. Prípadné 
reklamácie za vás vyriešime priamo 
na predajni. Nebudete musieť nikam 
cestovať, ani komunikovať s cudzími 
ľudmi často cez pol republiky.

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.


