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Bohatá jarná
ponuka z ktorej 
si vyberiete 

Marec 2022

Najširšia distribučná  
sieť hardwaru  
v Čr a Sr

Dodanie do  
24 hodín!

20 000 produktov 
skladom!

záruka

ročná 

175,90 € 44,90 €
Tlačiareň Tlačiareň

CANON  
PIXMA G2460

CANON  
PIXMA MG2550S

Atramentová multifunkčná tlačiareň - farebná • A4 • kopírovanie  
a skenovanie • rýchlosť čiernobielej tlače 10.8 str./min. • rýchlosť  
farebnej tlače 6 str./min. • rozlíšenie tlače 4800 x 1200 DPI  
• tankový systém • USB • výťažnosť až 12 000 čb strán z 2 fľaštičiek  
s čiernym atramentom

Cenovo dostupné multifunkčné zariadenie pre tlač, kopírovanie  
a skenovanie. • Rýchla tlač dokumentov a fotografií • Vysoko kvalitné 
výtlačky • Nechajte sa inšpirovať k tlači softvérom CREATIVE PARK 
PREMIUM • Ekonomická tlač s viacerými stránkami vďaka voliteľným 
atramentom XL

543769 543003

53,90 € 
Router

ZyXel VMG3312  
WIreleSS N300 VDSl2
Vysokorýchlostný prístup k internetu VDSL2 • Podpora bezdrôtového 
štandardu IEEE 802.11 b/g /n • Prevádzka na frekvencii 2,4 GHz  
• Rýchlosť až 300 Mbps • Podpora diaľkovej správy TR-069  
pre poskytovateľov internetového pripojenia • Záložné pripojenie  
3G vďaka voľnému USB slotu

311637  
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2 notebooky,

108 €

719345

Tlačiareň

HP lASer 107A

Čiernobiela laserová tlačiareň, A4 • Rýchlosť tlače - až 20 str./min  
• Pripojenie - USB 2.0 • Výťažnosť náhradných tonerov 1000 strán
• Iba tlačiareň bez skenera • USB kábel typu A-B pre pripojenie  
tlačiarne k počítaču nie je súčasťou balenia

889 €

1456692

Notebook

HP PAVIlION GAMING 
15-eC2000NC
Herný notebook – AMD Ryzen 5 5600H • 15.6" IPS matný 1920x1080  
• RAM 8GB DDR4 • NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB • SSD 512GB 
• numerická klávesnica • podsvietená klávesnica • webkamera  
• USB 3.2 Gen 1 • USB-C • WiFi 6 • hmotnosť 2.25kg • Windows 11 Home

569 €

699 €

789 € 1139 €

1511837

1456440

1511698 1512497

Notebook

Notebook

Notebook Notebook

HP 250 G8

HP 15S-eq2006NC 

HP PrOBOOk 450 G8 HP PrOBOOk 640 G8

Notebook – Intel Core i3 1115G4 Tiger Lake • 15.6" VA antireflexný 
1920x1080 • RAM 8GB DDR4 • Intel UHD Graphics • SSD 256GB  
• numerická klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1 • USB-C  
• WiFi 5 • hmotnosť 1.74kg • Windows 10 Pro

Windows 10 Home 64 • Procesor: AMD Ryzen ™ 5 5500 (2.1 GHz,  6 jadrový) 
• Displej: 15,6 " FHD (1920 x 1080), micro-edge, matný, 250 nits, 45% 
NTSC • Grafická karta: AMD Radeon ™ Graphics (integrovaná bez vlastnej 
pamäte) • Pamäť: 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2x 8 GB) • Batérie: 3 
článková 41 Wh Li-iónová, výdrž až 9,5 hodiny • Napájanie: 45 W Smart AC 
power adapter • Farba: Biela (Snowflake white) • Hmotnosť: 1,69 kg

Notebook - Windows 10 Home • Procesor: Intel® Core i5-1135G7  
• Displej: 39,6 cm (15,6") IPS Full HD AntiGlare (1920x1080)  
• 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

Notebook – Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake • 14" IPS antireflexný 
1920x1080 • RAM 16GB DDR4 • Intel Iris Xe Graphics • SSD 512GB  
• podsvietená klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1 • čítačka 
odtlačkov prstov • WiFi 6 • hmotnosť 1.38kg • Windows 10 Pro

1479 €

1456710

Notebook

HP VICTUS 16-e0004NC

Herný notebook – AMD Ryzen 7 5800H • 16.1" IPS antireflexný 2560x1440 
165Hz • RAM 16GB DDR4 • NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB • SSD 1000GB  
• numerická klávesnica • podsvietená klávesnica • webkamera  
• USB 3.2 Gen 1 • USB-C • WiFi 6 • hmotnosť 2.48kg • Windows 11 Home

1179 € 509 €

1512031 1511424

Notebook Počítač

HP elITeBOOk 855 G8 HP PrO 300 G6 

Notebook – AMD Ryzen 5 PRO 5650U • 15.6" IPS matný 1920x1080  
• RAM 8GB DDR4 • AMD Radeon Graphics • SSD 512GB • numerická 
klávesnica • podsvietená klávesnica • webkamera • USB 3.2 Gen 1  
• USB-C • WiFi 6 • hmotnosť 1.7kg • Windows 10 Pro

PC - BEZ operačného systému • Procesor: Intel® Core i5-10400  
• Pamäť: 8 GB DDR4 • Pevný disk: 256 GB M.2 SSD • Optická mechanika: 
DVD+/-RW DL • Grafická karta: Intel® UHD 630 • LAN • 6x USB 3.2  
• 2x USB 2.0 • HDMI • VGA • klávesnica • myš
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3monitory, PC PrÍSLUŠenStVo

19,99 €

326867

Myš

HP Z5000 

 Rozhranie - Bluetooth • Snímač pohybu - optický  
•Rozlíšenie senzoru - 1200 dpi • Rozmery - 10,2 x 6,5 x 2,5 cm  
• Hmotnosť - 44 g • Batérie - 1x AA

19,99 €

1083834

Myš

HP OMeN VeCTOr  
eSSeNTIAl MOUSe
Rozhranie - USB - kábel • Snímač pohybu - OMEN Radar 1 Sensor
Rozlíšenie senzoru - až 7 200 dpi • Rozmery - 12,8 x 7,45 x 4,1 cm  
• Hmotnosť - 120 g • Dĺžka kábla - 200 cm •  6 programovateľných tlačidiel, 
nastavenie podsvietenia • Pre nastavenie myši je potreba aplikácia OMEN 
Gaming Hub

1399 €259,99 €
MyšHerné kreslo

HP Z3700 HP OMeN CITADel  
GAMING CHAIr

Rozhranie - USB - bezdrôtový prijímač • Snímač pohybu - optický  
• Rozlíšenie senzoru - 1200 dpi • Rozmery - 10 x 6 x 2,5 cm  
• Hmotnosť - 50 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

3268651083412

159,99 €
Monitor

HP V27i

Uhlopriečka displeja: 68,58 cm (27") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie, Flicker Free • 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: 5 ms • Video vstupy: VGA, HDMI

1083845

13,99 €

1083100

Puzdro

HP lIGHTWeIGHT 15 
lT 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")

267,99 €
Herný monitor

HP 24m

Uhlopriečka displeja: 71,12 cm (28") • Úprava panela: Matný, antireflexný, 
LED podsvietenie, Flicker Free, AMD FreeSync • Rozlíšenie: 3840x 160  
• Zobrazovací uhol: 170° horizontálne, 160° vertikálne • Jas: 300 cd/m2 
• Pomer kontrastu: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický  
• Čas odozvy: 1 ms • Video vstupy: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

1083132

179,99 €
Monitor

HP 27fh

Uhlopriečka displeja: 68,58 cm (27") • Úprava panela: IPS, matný, 
antireflexný, LED podsvietenie • Rozlíšenie: 1920x1080 • Zobrazovací  
uhol: 178° horizontálne, 178° vertikálne • Jas: 300 cd/m2 • Pomer  
ontrastu: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický • Čas odozvy: 5 ms
• Video vstupy: VGA, HDMI • Výškovo nastaviteľný stojan

518888

31,99 €

326382

Ruksak

HP OMeN 17.3  
GAMING BACkPACk
Vnitřní polstrování zajistí ochranu vašeho přísně tajného herního zařízení, 
zatímco pevné vnější stěny zajistí ochranu proti nástrahám každodenního 
používání • Nastavitelné síťovité popruhy a polstrovaný zádový díl 
zpříjemňují nošení

•
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8052611

8053196

726 €

795 €

Notebook

Notebook

leNOVO  
V15-IIl

leNOVO  
THINkPAD e14

Notebook - Intel Core i5-1035G1 (1,00-3,60GHz) 
(BNCH-7998b) • 15,6" FHD 1920x1080px  
Matný TN 220nits LED LCD • 8GB DDR4 2666MHz 
• M.2 PCIe SSD 256GB • Intel UHD Graphics  
• WiFi • BT • USB 2.0 • USB 3.1 • HDMI • bez DVD 
• Win10Pro 64-bit

Notebook - AMD Ryzen 5 4500U (2,30-4,00GHz) 
(BNCH-11295b) • 14,0" FHD 1920x1080px Matný 
IPS 250nits LED LCD • 8GB DDR4 3200MHz • M.2 
PCIe SSD 256GB • AMD Radeon Graphics • WiFi 
• BT • FPR • USB 2.0 • USB 3.2 • USB 3.2 Typ-C  
• LAN • HDMI • bez DVD  • Win10Pro 64-bit

notebooky,
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1061604

Externý SSD disk 

SAMSUNG T7  
1 TB 
Malý externý SSD • kapacita 1 TB • rozhranie USB 3.2 Gen2 • rýchlosť 
čítania/zápisu až 1050/1000 MB/s • V-NAND flash • odolný proti  
nárazom a otrasom • AES 256-bit hardwarové šifrovanie  
• súčasťou USB káble: typ-C na typ-A a prepojovací typ-C

 135,90 €

1061565

Externý SSD disk 

SAMSUNG T7 TOUCH 
500 GB
Externí pevný disk formátu 2.5" • moderní rozhraní USB 3.2 (kompatibilní 
se staršími verzemi) • přenosová rychlost až 1050 MB/s • AES 256-bit 
hardwarové šifrování • možnost použít Samsung Portable SSD  
Software 1.0 a odemykat disk otiskem prstu. Kapacita disku 500 GB  
• rozměry 85 x 57 x 8 mm • hmotnost 58 g

 97,90 €

13,90 €
Pamäťová karta

SAMSUNG MICrO SDXC 
64GB eVO PlUS
Rýchla pamäťová karta typu micro SDHC UHS-I s kapacitou 64 GB  
• Rýchlostná trieda Class 10 s UHS-I (U3) • rýchlosť až 130 MB/s čítanie  
a 60 MB/s zápis • SD adaptér • Vodeodolné a magnetu odolné 
prevedenie • Rozmery činí 15 x 11 x 1 mm • hmotnosť 0,25 g

1061799

SD adaptér  
v balení

29,90 €
Pamäťová karta

SAMSUNG MICrO SDHC 
128GB PrO PlUS 
Extrémne rýchla pamäťová karta pre profesionálne využitie • Typu  
micro SDHC UHS-I s kapacitou 128 GB • Rýchlostná trieda Class 10  
s UHS-I (U3) • rýchlosť čítania až 160 MB/s • rýchlosť zápisu až 120 MB/s  
• SD adaptér • Vodeodolné a magnetu odolné prevedenie  
• Rozmery 15 x 11 x 1 mm • hmotnosť 0,25 g

1061803

SD adaptér  
v balení

1061725

SSD disk 

SAMSUNG 980 
500 GB
Vysoko výkonný SSD • kapacita 500 GB • formát M.2 (2280) • rozhranie 
PCIe Gen 3.0 x4 NVMe 1.4 • 3-bit MLC V-NAND flash, rýchlosť sekvenčného 
čítania/zápisu až 3100/2600 MB/s • rýchlosť náhodného čítania/zápisu 
(4KB, QD32) až 400 000/470 000 IOPS • životnosť 300 TBW • ovládač 
Samsung Pablo

1061657

SSD disk 

SAMSUNG 870 eVO  
1 TB
Výkonný SSD • kapacita 1 TB • formát 2,5“ • rozhraní SATA 6 Gb/s  
• 3-bit MLC (TLC) V-NAND flash • rýchlosť čítania/zápisu až 560/530 MB/s  
• rýchlosť náhodného čítania/zápisu (4KB, QD32) až 98 000/88 000 IOPS  
• 1 GB DDR4 SDRAM • životnosť 600 TBW • ovládač Samsung MKX  
• inteligentný TurboWrite

1061622

SSD disk 

SAMSUNG 870 qVO   
2 TB
Výkonný SSD • kapacita 2 TB • formát 2,5“ • rozhraní SATA 6 Gb/s  
• 4-bit MLC V-NAND flash • rýchlosť čítania/zápisu až 560/530 MB/s  
• rýchlosť náhodného čítania/zápisu (4KB, QD32) až 98 000/88 000 IOPS  
• 2 GB DDR4 SDRAM • životnosť 720 TBW • ovládač Samsung MKX  
• inteligentný TurboWrite

1061682

Monitor

SAMSUNG 27" 
27T550FDrXeN
LCD monitor zakrivený -  Full HD 1920x1080 • displej VA • 16:9 • odozva  
4 ms • obnovovacia frekvencia 75Hz • FreeSync • farebná hĺbka 8bit 
• jas 250cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.4 • HDMI 2.0 • VGA  
• slúchadlový výstup • repro

1061638

SSD disk 

SAMSUNG 980 PrO 
1 TB
Extrémne výkonný SSD • kapacita 1 TB • formát M.2 (2280) • rozhranie 
PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 1.3c • 3-bit MLC V-NAND flash • rýchlosť 
sekvenčného čítania/zápisu až 7000/5000 MB/s • rýchlosť náhodného 
čítania/zápisu (4KB, QD32) až 1 000 000 IOPS • 1 GB DDR4 SDRAM cache  
• ovládač Samsung Elpis.

58,90 € 118,90 € 177,90 €

224 €

 157,90 €

PC PrÍSLUŠenStVo
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LYNX Challenger i5 12400F 
W11 HOME 

2069 €
10462859

LYNX Challenger i5 11400F  
W11 HOME 

1159 €
10462858

• Základná doska GIGABYTE Z690 UD
• Šesť jadrový procesor INTEL Core i5-12400F 2,5GHz
• Operačná pamäť s kapacitou 16GB
• Grafická karta GIGABYTE VGA NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 

GAMING OC 8G
• Výkonný 750 W zdroj
• Rýchly SSD NVMe disk s kapacitou  1TB
• Záruka 3 roky 

• Základná doska MSI B560M PRO-VDH WIFI
• Šesť jadrový procesor INTEL Core i5-11400F 2,6GHz
• Operačná pamäť s kapacitou 16GB
• Grafická karta MSI VGA NVIDIA GeForce RTX 3050 VENTUS 

2X 8G OC
• Výkonný 550 W zdroj
• Rýchly SSD NVMe disk s kapacitou  1TB
• Záruka 3 roky 

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

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.

NOVÝ RAD 

HERNÝCH POČÍTAČOV 
LYNX CHALLENgER
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90,90 €

220,90 €

Herná klávesnica

Monitor

GIGAByTe AOrUS k1

HP X24c

Herná klávesnica • mechanická • drôtová • klasické (vysokoprofilové) 
klávesy • spínače Cherry MX Red • dynamické podsvietenie • makro 
programovateľné klávesy • americká lokalizácia kláves • USB • čierna

Herný monitor splní akékoľvek vaše herné požiadavky • Vychutnávajte 
si akčné chvíľky vďaka plynulému a ostrému obrazu s podporou 144Hz 
obnovovacou frekvenciou a technológiou AMD FreeSync • Medzi ďalšie 
výrazné benefity radíme citeľne zakrivený VA panel s Full HD rozlíšením  
• V praxi poteší výškové nastavenie polohy displeja až do výšky 100 mm  
• A parádny moderný design vám vyrazí dych

524089  

1083844

40,90 € 

140,90 €

411,90 € 

Herné slúchadlá 

Herná myš 

WiFi router 

AOC GH300

lOGITeCH G903

ASUS GT-AC5300 

Herné slúchadlá drôtové • s mikrofónom • cez hlavu • okolo uší  
• uzatvorená konštrukcia • USB-A • pre PC • Xbox ONE a Xbox Series  
• herný režim • priestorový zvuk 7.1 • s ovládaním hlasitosti • frekvenčný 
rozsah 20 Hz-20000 Hz • citlivosť 100 dB/mW • impedancia 32 Ohm  
• menič 50 mm • kábel 2 m

Herná myš bezdrôtová • optická • 25600DPI • 11 tlačidiel • výmenné kryty 
• závažie a užívateľské profily • RGB podsvietenie • USB a bezdrôtový USB 
prijímač • symetrická • čierna

WiFi router s WiFi 5 • 802.11s/b/g/n/ac • až 5334 Mb/s • tri-band  
• 8x GLAN • 8x externá anténa • WPS • WEP 64bit • WEP 128bit • WPA-PSK 
• WPA2-PSK • WPA-Enterprise a WPA2-Enterprise • gigabit LAN • USB  
pre printserver • QoS (Quality of Service) • IPv6 Ready • VPN  
a rodičovská kontrola

147767

288663

151553

1892,90 € 

575,90 € 

Počítač

Reproduktory 

lyNX GrUNeX UlTrAGAMer 2022  
W11 HOMe

eDIFIer S2000 Mk III

Zostava Lynx Grunex UltraGamer hravo pokryje požiadavky 
na plynulé hranie najnovších herných titulov vo vysokých 
detailoch. O dostatok výkonu pre tieto a mnoho ďalších 
činností sa postará moderný osemjadrový procesor Intel 
Core i7-11700F z rodiny CPU Intel 11. generácie Rocket Lake s 
maximálnou frekvenciou až 4,9 GHz. Podporený je naviac 
16 GB rýchlej operačnej pamäte DDR4 Kingston FURY Beast 
o frekvencii 3200 MHz a časovaní CL16. Hviezdou zostavy je 
určite vysoko výkonná samostatná karta NVIDIA GeForce RTX 
3070 VENTUS 2X LHR s 8 GB pamäťou GDDR6, ktorá je priamo 
prešpikovaná najnovšími technológiami, medzi ktoré patria 
napríklad NVIDIA Reflex, ray-tracing či G-Sync.

Ani rýchle načítanie všetkých programov a operačného 
systému nebude problém so spoľahlivým SSD úložiskom Intel 
670p o kapacite 2048 GB s vysokou rýchlosťou čítania až 3 500 
MB/s a zápisu 2 700 MB/s.

Správna počítačová zostava potrebuje poriadnu stabilitu 
napájania, o vyrovnaný prísun energie všetkým 
komponentom sa postará tichý značkový zdroj Gigabyte 
P650B s celkovým výkonom 650 W a certifikáciou 80 PLUS 
Bronze. Vďaka prítomnosti operačného systému Windows 11 
Home stačí počítač vybaliť z krabice, pripojiť potrebné káble  
a ihneď začať inštalovať vaše obľúbené hry a aplikácie.

Reproduktory aktívne • 2.0 o výkone 130W • frekvenčný rozsah  
od 45 Hz do 40000 Hz • 2pásmové • optické digi audio • koaxiálne 
digi audio • RCA (cinch) • Bluetooth • podpora aptX, aptX HD a SBC

10462788

525457

259,99 €
Herné kreslo

HP OMeN CITADel  
GAMING CHAIr
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

1083412

hernÍ Strana



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

8 monitory

Monitor

AOC 23,8"  
24G2SU/Bk 
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • VA • 16:9 • 1 ms • 165Hz • FreeSync 
• 8bit • 350 cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.2 • HDMI 1.4 • USB  
• slúchadlový výstup • nastaviteľná výška • pivot • repro • VESA

147819

203,90 €
Monitor

AOC 23,8"  
24G2U/Bk 
LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • IPS • 16:9 • 1 ms • 144Hz • FreeSync  
• 8bit • 250 cd/m2 • kontrast 1000:1 • DisplayPort 1.2 • HDMI 1.4 • USB  
• slúchadlový výstup • nastaviteľná výška • pivot • repro

147630

295,90 €
Monitor

AOC 31,5"  
C32G2Ae/Bk 

147732

144,90 € 180,90 €
Monitor Monitor

AOC 23,6"  
M2470SWH

AOC 27"  
27B2H/eU 

Uhlopriečka 23.6" • Rozlíšenie 1920 x 1080 (FullHD) • Pomer strán 16:9 
• Nedotykový • VA • MVA • PVA • Matný • Odozva 5 ms • Obnovovacia 
frekvencia 60 Hz • Jas 250 cd/m2 • Slúchadlový  výstup • D-Sub (VGA)  
• HDMI • VESA 

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

147381 147751

176,90 €
Monitor

PHIlIPS 27" 
273V7qDSB/00
Za super cenu ponúka nielen 27" uhlopriečku ale aj IPS panel s Full HD 
rozlíšením • Preto sa skvelo hodí nielen do kancelárie ale aj pre domácu 
multimediálnu zábavu • LCD monitor Full HD 1920 x 1080 • IPS • 16:9  
• 5 ms • 250 cd/m2 • kontrast 1000:1 • DVI • HDMI 1.4 • VGA • VESA

740634

: LCD monitor zakrivený • Full HD 1920 x 1080 • VA • 16:9 • 1 ms • 165Hz  
• FreeSync • 8bit • 250 cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.2  
• HDMI 2.0 • VGA • slúchadlový výstup • repro • VESA

480,90 €
Monitor

AOC 34" CU34P2A 

147679

LCD monitor zakrivený • Quad HD 3440 x 1440 • VA • 21:9 širokouhlý • 1 ms  
• 100Hz • 8bit • 300 cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.2 • HDMI 2.0  
• USB • slúchadlový výstup • nastaviteľná výška • pivot • repro • VESA

ODPOrúčAMe   
SPOKOJNOSť KLIENTOV  

ODPOrúčANé  
A OTeSTOVANé Pre HráčOV

ODPOrúčANé  
A OTeSTOVANé Pre HráčOV

ODPOrúčANé  
A OTeSTOVANé Pre HráčOV

359,90 €
Monitor

AOC 27"  
Cq27G3SU/Bk
LCD monitor zakrivený • Quad HD 2560 x 1440 • VA • 16:9 • 1 ms • 165Hz 
• FreeSync • 8bit • 300 cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.4 • HDMI 2.0  
• USB • slúchadlový výstup • nastaviteľná výška • repro • VESA

147778

395,90 €
Monitor

AOC 31,5" Cq32G2Se/Bk 

LCD monitor zakrivený • Quad HD 2560 x 1440 • VA • 16:9 • 1 ms • 165Hz  
• FreeSync • 8bit • 250 cd/m2 • kontrast 3000:1 • DisplayPort 1.2  
• HDMI 2.0 • slúchadlový výstup • repro • VESA

147733

211,90 €
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Flash disk

SANDISk  
UlTrA FlAIr
Pracujte s veľkými súbormi a dajte zbohom premárnenému času, než sa 
dokončia vaše úlohy, ako je kopírovanie • S Ultra Flair už nebudete musieť 
neustále čakať, pretože ponúka prenosovú rýchlosť až 130 MB/s • Takejto 
dátovej smršte dosahuje pomocou moderného portu USB 3.0, ktorý prenáša 
dáta niekoľkonásobne väčšou rýchlosťou než USB 2.0.

1 tB 
1,5 tB
2 tB

16 gB
32 gB
64 gB
128 gB 
256 gB

2107795

2107794

2107793

2107796

493042

Cena od: 7,90 € 

Externý SSD

WD eleMeNTS Se 

Jestli je potřeba přenášet větší množství dat, vyberte si externí SSD disk 
WD Elements SE • Zkratka SSD značí Solid State Drive, tudíž disk bez 
pohyblivých částí • Na rozdíl od klasického HDD je externí SSD Western 
Digital násobně svižnější a také není náročný na spotřebu • Všeobecně 
se jedná o typ vhodnější pro cestování a přenášení, snáze totiž odolává 
nárazům a vibracím

480 gB  
1 tB 
2 tB 

493368

493369

493370

Cena od: 70,90 € 

Externý SSD

SANDISk  
POrTABle 
V okamihu, kedy je nutné preniesť väčšie množstvo dát, je pre vás 
správnou voľbou externý disk SanDisk Portable SSD • Skratka SSD 
skracuje slová Solid State Drive, čiže to znamená disk na báze flash 
pamäti • Na rozdiel od klasického HDD je externý disk SanDisk 
mnohonásobne svižnejší a odolá aj nárazom • Tento typ sa hodí  
na časté prenášanie, ľahšie totiž odoláva nárazom a vibráciám

480 gB 
1 tB 493343

493342

Cena od: 69,90 € 

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 • Kapacita od 1 TB je úplne 
dostačujúca  na ukladanie najrôznejších objemných multimediálnych či 
iných súborov

Cloudové 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 môžete 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 GO
Externý disk WD My Passport vám nebude nikde prekážať • Ani na 
cestách • Vďaka rozmerom 107 x 75 x 11 mm ho ukryjete do akejkoľvek 
tašky k notebooku • Moderné rozhranie USB 3.2 Gen 1 s konektorom  
typu USB-A je dnes súčasťou aj najlacnejších notebookov • Vďaka  
tomu budete dáta kopírovať vo vyšších rýchlostiach.

1 tB  
2 tB 
4 tB 
5 tB

8100107

8100111

8100133

8100110

Cena od: 57,90 € 
1 tB 

1,5 tB
2 tB

1 tB 
1,5 tB
2 tB 
3 tB 
4 tB 
5 tB

667027

667026

667025

667028

667089

8100131

Cena od:  54,90 € 

1 tB 
1,5 tB
2 tB

BEZ HDD 
 4 tB 
  6 tB 
  8 tB 

 12 tB 
16 tB 

810955

810954

810953

810952

810956

810982

Cena od: 130,90 € 

Externý disk

WD eleMeNTS  
DeSkTOP 
Ak je interný pevný disk takmer plný, výkon počítača je nižší • Nemažte 
súbory • Uvoľnite miesto na internom pevnom disku prenesením 
súborov do stolného úložiska WD Elements a obnovte tak výkon 
vášho počítača • Skvelá kapacita od 4 TB poteší aj tých najnáročnejších 
užívateľov • Rýchle kopírovanie súborov pomocou štandardu USB 3.0  
• Okamžite funkčný na systémoch Windows

1 tB 
1,5 tB
2 tB

4 tB 
6 tB  
8 tB  

10 tB 
12 tB 
14 tB

667227

667226

667123

810796

8100152

8100127

Cena od: 117,90 € 

Pamäťová karta Western Digital bude dôveryhodným a veľmi 
kompaktným prenášačom vašich dát • Ide o kartu typu micro SDXC,  
teda miniatúrnu kartu vhodnú najmä do mobilného telefónu • Zaistí 
priestor od 64 GB • Vďaka svojim kvalitám je vhodná na zložitejšie 
činnosti, napríklad pri natáčaní a ukladaní videa v rozlíšení 4K

64 gB 
256 gB 
512 gB 

1 tB 8100272

8100271

8100019

8100206

Cena od:  19,90 €

Pamäťová karta 

WD MICrO SDXC PUrPle 
SSD disk

WD BlUe  
SSD 3D NAND
Spoločnosť WD sa pri svojich nových diskoch chváli vysokou životnosťou, 
ktorá je u najvyšších modelov radu Blue 3D garantovaná hodnotou 
500 TBW • Ďalej je disk vybavený certifikátom WD Functional Integrity 
Testing (F.I.T.), čo vyjadruje bezproblémovú kompatibilitu s ostatným 
používaným hardvérom

1 tB 
1,5 tB
2 tB

250 gB 
500 gB 

 1 tB 
2 tB 
4 tB 

667077

667076

667075

667074

8100078

Cena od: 49,90 € 
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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 diskami • Disk je vybavený najnovším 
radičom, ktorý umožňuje dosahovať rýchlosti až 500 MB/s a 450 MB/s* 
 • Preto je až 10x rýchlejší než tradičné pevné disky, dosahuje vyšších výkonov, 
veľmi rýchlych reakcií pri multitaskingu a celkovo rýchlejšiu činnosť systému

Externý SSD disk

kINGSTON XS2000 

V prípade, že chcete prenášať väčšie množstvo dát, je pre vás správnou 
voľbou externý SSD disk Kingston XS2000 Portable SSD • Oproti 
klasickému HDD je externý SSD Kingston výrazne svižnejší a tiež 
nenáročný na spotrebu • Tento model je ideálny pre časté prenášanie, 
pretože disponuje väčšou odolnosťou proti otrasom a vibráciám

500 gB  
1000 gB  
2000 gB 

443646 

443644

443645

Cena od: 95,90 € 

120 gB
240 gB
480 gB
960 gB 
1920 gB 

443080

443079

443078

443080

1532002

Cena od: 24,90 € 

SSD disk

kINGSTON kC3000

Mnoho profesionálov ho označilo ako podstatný pokrok vo zvýšení 
efektivity väčšiny počítačov • Model nazvaný Kingston KC3000  
je odporúčaný primárne ako SSD do notebooku a stolného PC  
s konektorom M.2 • Na vaše súbory má disk stanovenú kapacitu  
od 512 GB • To je kapacita umožňujúca zálohu väčšieho množstva dát,  
hier či náročnejšieho softwaru

512 gB  
2048 gB  
4096 gB 

1532020    

1532022

1532023    

Cena od: 121,90 €

48,90 €

1532008 

SSD disk

kINGSTON NV1  
500 GB
SSD disk M,2 (PCIe 3,0 4x NVMe) • rýchlosť čítania 2100MB/s  
• rýchlosť zápisu 1700MB/s • životnosť 120TBW

Pamäťová karta 

kINGSTON CANVAS SeleCT PlUS 
(microSDHC/microSDXC)
Pamäťová karta Kingston bude dôveryhodným a kompaktným miestom 
na uloženie vašich dát • Ide o kartu typu micro SDHC/SDXC, ktorá  
je vhodná najmä pre mobilné telefóny a inú drobnejšiu elektroniku  
• Poskytne kapacitu od 32 GB • V balení nájdete šikovný adaptér  
na SD sloty

32 gB  
64 gB  
128 gB 

443515  

443519

443523  

Cena od: 7,90 €

Flash disk

kINGSTON  
DATATrAVeler kySON
 Jednoducho prenosné dátové úložisko • Flash disk Kingston DataTraveler 
Kyson je výborným médiom na premiestnenie nenahraditeľných súborov 
medzi jednotlivými zariadeniami • Určite budete potešení rozsahom 
úložiska od 32 GB • Rýchlosť čítania je 200 MB/s • K vášmu notebooku  
či PC je možné ho pripojiť prostredníctvom USB-A.

32 gB  
64 gB  
128 gB 

443615

443616

443617

Cena od: 7,90 €

4,99 €

443648 

Flash disk

kINGSTON DATATrAVeler 
eXODIA  32 GB
Disk DataTraveler® Exodia značky Kingston je vybavený výkonným 
rozhraním USB 3.2 1 • generácie, ktoré zaisťuje ľahký prístup  
k notebookom, stolným počítačom, monitorom a ďalším digitálnym 
zariadením • Disk DT Exodia umožňuje rýchle prenosy a praktické 
ukladanie dokumentov, hudby, videí a ďalšieho

PC PrÍSLUŠenStVo
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1667026

20,90 €
Herná klávesnica

TrUST  
GXT833 THADO
Herná klávesnica  • membránová • drôtová • čierna • klasické 
(vysokoprofilové) klávesy • česká a slovenská lokalizácia klávesov • USB

317638

26,90 €
Klávesnica

TrUST  
VeZA 
Klávesnica na diaľkové ovládanie PC/televízora • s touchpadom  
• membránová • bezdrôtová • čierna • chiclet klávesy • česká a slovenská 
lokalizácia klávesov • Bezdrôtový USB prijímač • na AAA batérie

8,90 € 14,90 €

20,90 €

24,90 €
Webkamera USB chladiaci ventilátor

Slúchadlá

Powerbanka 

TrUST  
eXIS

TrUST  
BlAZe

TrUST  
NIkA TOUCH

TrUST PrIMO 
UlTrA-FAST 20 000 mAh

Webkamera Trust Exis ponúka rozlíšenie VGA (640x480 px) • Ideálna 
na použitie s aplikáciami Skype, Cortana pod. • Zabudovaný mikrofón 
pre jasný a čistý zvuk • Inteligentný stojanček s možnosťou uchytenia 
webkamery na displej počítača či notebooku alebo pre umiestnenie na 
rovný povrch • Vďaka technológii Plug and Play stačí kameru Trust Exis 
pripojiť k USB počítača a ihneď ju môžete začať používať

Ventilátor Trust Blaze je vyrobený z kovového materiálu • Napájanie 
prebieha pomocou USB kábla s dĺžkou 120 cm • Má dve nastaviteľné 
rýchlosti • Samozrejmosťou je nastavenie uhla

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • True Wireless štuple • uzatvorená 
konštrukcia • Bluetooth 5.0 • podpora SBC • hlasový asistent • prepínanie 
skladieb • prijímanie hovorov • frekvenčný rozsah 20Hz–20000Hz  
• menič 10mm • výdrž batérie až 16h

PowerBanka s kapacitou 20 000 mAh je ideálnym riešením pre chvíle, 
kedy vám dochádza batéria a nemáte po ruke zásuvku • TRUST Primo 
Ultra-Fast Powerbank 20 000 mAh 23563 disponuje 2x USB port,  
1x USB-C portom a podporuje 18W Power Delivery a QuickCharge 3.0

230601 1667025

373792

373812

8,90 €
Myš

TrUST  
GXT 105 
Herná myš drôtová • USB • vhodná pre pravákov • optická • 6 tlačidiel  
• zmena DPI • RGB podsvietenie • 2400DPI • dĺžka kábla 1.8 m • čierna

317798

373920 1667063

20,90 € 32,90 €
Slúchadlá Reproduktor

TrUST  
NIkA TOUCH

TrUST  
GXT 620 AXON

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • True Wireless štuple • uzatvorená 
konštrukcia • Bluetooth 5.0 • podpora SBC • hlasový asistent • prepínanie 
skladieb • prijímanie hovorov • frekvenčný rozsah 20Hz–20000Hz  
• menič 10mm • výdrž batérie až 16h

Soundbar s celkovým výkonom 12 W • Jednoduché upravenie hlasitosti 
zaistí veľký otočný volič na strane soundbaru • Trust GXT 620 Axon 
zaujme RGB osvetlením s efektom dúhovej vlny • Tenké vyhotovenie 
zaberie na vašom stole minimum miesta • Na pripojenie k zariadeniu 
slúži analógový vstup (3,5 mm) • Soundbar sa napája pomocou USB
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417,49 €
Záložný zdroj 

APC Smart-UPS 750VA  
- SMT750IC
Záložný zdroj – 750 VA/500 W, Line interactive, 2xIEC Jumpers, 6xIEC 320 
C13, USB • Záložné zdroje budú vítaným príslušenstvom pre všetkých 
starostlivých a obozretných užívateľov • Môžu vás uchrániť pred 
nenávratnou stratou dát, keď sa náhle preruší dodávka elektriny 

551096

 103,99 €
Záložný zdroj 

APC Back-UPS 750VA  
- BX750MI-Fr

551374

31,90 €
Prepäťová ochrana 

APC SurgeArrest  
- PM5U-Fr
Prepäťová ochrana – dĺžka 1.83 m • 1x vidlica typu E • 5x zásuvka typu E 
• 2x USB-A (USB 2.0) • kapacita energie rázu 918 J • maximálne prúdové 
zaťaženie 10 A • špičkový prúd 24000 A • s vypínačom • LED indikácia  
a detská poistka až 10 A • zahnuté zakončenie

1000723

 513,49 €
Záložný zdroj 

APC Smart-UPS C 1000VA 
- SMC1000IC
Záložný zdroj – 1000 VA/600 W, Line interactive, 8xIEC 320 C13, USB  
• Záložné zdroje budú vítaným príslušenstvom pre všetkých starostlivých  
a obozretných užívateľov • Môžu vás uchrániť pred nenávratnou stratou 
dát, keď sa náhle preruší dodávka elektriny

551065

Záložný zdroj – 750 VA/410 W, Line interactive, 3xFR, Ochrana dátovej 
siete RJ-45, Ochrana telefónnej siete RJ-11 a USB • Záložné zdroje budú 
vítaným príslušenstvom pre všetkých starostlivých a obozretných 
užívateľov • Môžu vás uchrániť pred nenávratnou stratou dát, keď sa 
náhle preruší dodávka elektriny

255,49 € 177,90 € 116,90 €

 114,49 €

Záložný zdroj Záložný zdroj Záložný zdroj 

Záložný zdroj 

APC Power-Saving Back 
-UPS Pro 900 - Br900G-Fr

APC Back UPS Pro Br 650VA 
- Br650MI 

APC easy UPS BV 1000VA  
- BV1000I-Gr

APC Back-UPS 650VA 
- Be650G2-CP

Záložný zdroj – 900 VA/540 W, Line interactive, 6xFR, Ochrana dátovej siete 
RJ-45, Ochrana telefónnej siete RJ-11 a USB • Záložné zdroje budú vítaným 
príslušenstvom pre všetkých starostlivých a obozretných užívateľov • Môžu vás 
uchrániť pred nenávratnou stratou dát, keď sa náhle preruší dodávka elektriny

Záložný zdroj – 650 VA/390 W, Line interactive, 6xIEC 320 C13, Ochrana dátovej 
siete RJ-45, Ochrana telefónnej siete RJ-11 a USB • Záložné zdroje budú vítaným 
príslušenstvom pre všetkých starostlivých a obozretných užívateľov • Môžu vás 
uchrániť pred nenávratnou stratou dát, keď sa náhle preruší dodávka elektriny

Záložný zdroj – 1000 VA/600 W, Line interactive, 4xSchuko • Záložné zdroje 
budú vítaným príslušenstvom pre všetkých starostlivých a obozretných 
užívateľov • Môžu vás uchrániť pred nenávratnou stratou dát, keď sa náhle 
preruší dodávka elektriny.

Záložný zdroj – 650 VA/400 W, Off-line, 8xFR, Ochrana dátovej siete 
RJ-45, Ochrana telefónnej siete RJ-11 a USB • Záložné zdroje budú vítaným 
príslušenstvom pre všetkých starostlivých a obozretných užívateľov • Môžu vás 
uchrániť pred nenávratnou stratou dát, keď sa náhle preruší dodávka elektriny

81639 551258 551183

551281

21,49 €
Prepäťová ochrana 

APC essential SurgeArrest 
- PM1WU2-Fr
Prepäťová ochrana – vidlica typu E • zásuvka typu E • kapacita energie rázu  
918 J • maximálne prúdové zaťaženie 16 A • špičkový prúd 24000 A  
• LED indikácia • rovné zakončenie

551082

PC PrÍSLUŠenStVo

Sme štandard, Sme kvalita, Sme iStota.
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Vyberte si z našej širokej ponuky alternatívneho spotrebného materiálu, ktorému môžete  
skutočne dôverovať. Sme pre Vás garantom stálej kvality a dlhodobej spolupráce.

Sme štandard, Sme kvalita, Sme iStota.

264,90 €

Multifunkčná tlačiareň 

XerOX B235V_DNI 
Laserová multifunkčná tlačiareň - čiernobiela • A4 • kopírovanie/skenovanie/
fax • rýchlosť čiernobielej tlače 34 str./min. • rozlíšenie tlače 600 x 600 DPI 
• duplex • ADF skener • dotykový displej • AirPrint • Google Print • USB  
• LAN a WiF

589416

AlTerNATíVNy SPOTreBNý MATerIál

tLač
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44,90 €

1890042

Smart zásuvka

TeSlA SMArT POWer 
STrIP 3 + 4 USB
Skvelý prehlaď o aktuálnej a dlhodobej spotrebe zariadení • samostatné 
ovládanie zásuvky a USB portu • široké možnosti nastavenia automatizácie  
v systéme Tesla Smart (Tuya) • aplikácia v slovenčine • komunikuje  
s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant • Typ vidlice: E 
• Počet zásuviek: 3 + 4 x USB

22,90 €

24,90 €404,90 €530,90 €

30,90 €24,90 €

32,90 €

1890041

Smart zásuvka

TeSlA SMArT  
PlUG DUAl 2 USB
Skvelý prehlaď o aktuálnej a dlhodobej spotrebe zariadení • samostatné 
ovládanie zásuvky a USB portu • široké možnosti nastavenia automatizácie  
v systéme Tesla Smart (Tuya) • aplikácia v slovenčine • komunikuje  
s hlasovými asistentmi Amazon Alexa a Google Assistant • Typ vidlice: E 
• Počet zásuviek: 1 + 2 x USB

1890009

Vypínač

TeSlA SMArT SWITCH 
DUAl BATTery
Vypínač - oblasť využitia: osvetlenie • zabezpečenie a ovládanie domácnosti 
• pripojenie: ZigBee • kompatibilný s Google Assistant a Amazon Alexa  
• napájanie: batériami • funguje s OS Android a iOS • aplikácia v slovenčine

189000618900451890046

VypínačTVTV

TeSlA SMArT SWITCHTeSlA SMArT  
UHD TV 43"

TeSlA SMArT  
UHD TV 55"

Vypínač - oblasť využitia: osvetlenie a ovládanie domácnosti • pripojenie: 
WiFi • kompatibilný s Google Assistant a Amazon Alexa • napájanie: zo siete 
• funguje s OS Android a iOS • aplikácia v slovenčine • 

Veľkosť uhlopriečky: 43“ (109 cm)) • Technológia: LED • Obnovovacia frekvencia 
panelu: 60Hz • Rozlíšenie obrazu: 4K (3840 x 2160 px)  • Technológia HDR: HDR10 
• Zvuková technológia: Dolby Audio • Operačný systém: Android TV 9.0  
• Rozhranie: 3x HDMI, 2x USB-A, 1x CI, 1x Mini YPbPr, 1x Mini AV IN, 1x 3.5mm jack, 
1x RJ45, 1x VGA, 1x AV IN,1x DVB-T2, 1x optický kábel • Tuner: MPEG-2/4,H.264, 
DVB-T/T2/S/S2 • 2x 8W reproduktory • VESA štandard: 400 x 200

Veľkosť uhlopriečky: 55“ (139 cm) • Technológia: LED • Obnovovacia frekvencia 
panelu: 60Hz • Rozlíšenie obrazu: 4K (3840 x 2160 px)  • Technológia HDR: HDR10 
• Zvuková technológia: Dolby Audio • Operačný systém: Android TV 9.0 
 • Rozhranie: 3x HDMI, 2x USB-A, 1x CI, 1x Mini YPbPr, 1x Mini AV IN, 1x 3.5mm jack, 
1x RJ45, 1x VGA, 1x AV IN,1x DVB-T2, 1x optický kábel • Tuner: MPEG-2/4,H.264, 
DVB-T/T2/S/S2 • 2x 8W reproduktory • VESA štandard: 400 x 200

26,90 €

1890008

Vypínač

TeSlA SMArT SWITCH 
DUAl
Vypínač - oblasť využitia: osvetlenie a ovládanie domácnosti • pripojenie: 
WiFi • kompatibilný s Google Assistant a Amazon Alexa • napájanie: zo siete 
• funguje s OS Android a iOS • aplikácia v slovenčine

1890040

Smart zásuvka

TeSlA SMArT  
PlUG DUAl
Smart zásuvka ovládaná cez WiFi • funguje samostatne • kompatibilná 
 s Google Assistant a Amazon Alexa • centrálny mechanický vypínač  
• meranie spotreby energie • aplikácia v slovenčine pre Android

1239200

Centrálna jednotka

TeSlA SMArT  
ZIGBee HUB
Centrálna jednotka - oblasť využitia: osvetlenie, vykurovanie, 
elektroinštaláciu, zabezpečenie, ovládanie okien, dverí, brán, ovládanie 
domácnosti a ostatné • pripojenie: WiFi a ZigBee 2.4 GHz • komunikácia 
cez Tuya • kompatibilná s Android a iOS • ovládanie v slovenčine 
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115,90 €

57,90 €

49,90 € 290,90 €
Autokamera

Ručný mixér 

Inteligentná váha Čistička vzduchu

TrUeCAM A7S GPS

lAUBeN STICk  
BleNDer 800AT

TrUelIFe  
FITSCAle W5 BT

TrUelIFe  
AIr PUrIFIer P7 WIFI

778106

824349

824169 824474

82,90 €57,90 €
SlúchadláReproduktor

lAMAX  
HIGHCOMFOrT ANC

lAMAX  
STOrM1

778267777941

36,90 €
Slúchadlá

lAMAX  
DOTS2 TOUCH

778234

Kamera do auta – rozlíšenie 2560x1080 • 2.7 " LCD • uhol záberu 130° 
• nahrávanie v slučke • microSD • automatické spustenie • ochrana 
súborov

Ručný mixér príkon 800 W • počet rýchlostí 6 • objem nádoby 1000 ml  
• materiál nádoby plast • základňa • tyčový nadstavec • šľahacie metly  
• nádoba na mixovanie a príslušenstvo vhodné do umývačky  
• farba antracitová

Osobná váha diagnostická digitálna • nosnosť 180kg • s Bluetooth  
• materiál panela: sklo • meranie tuku • meranie svalov • meranie  
vody • uloženie dát a párovanie s mobilnou aplikáciou • iOS  
a Android • farba: biela

Čistička vzduchu výkon 350 m3/hod • príkon 56 W • odporúčaná veľkosť 
miestnosti do 40 m2 • maximálna hlučnosť 58 dB(A) • minimálna hlučnosť  
30 dB(A) • filter: hepa • uhlíkový • predfilter • katalytický • antibakteriálny  
a uv-c žiarenie • senzor kvality ovzdušia • časovač • regulácia výkonu • displej 
• nočný režim • automatický režim • detský zámok • UV sterilizačná lampa 
• ionizácia vzduchu a inteligentná • rozmery: 420 x 496 x 210 mm (ŠxVxH)

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • cez hlavu • okolo uší • uzatvorená 
konštrukcia • 3.5mm Jack • Bluetooth 5.0 • podpora AAC • aptX • aptX 
HD a SBC • aktívne potlačenie hluku (ANC) • hlasový asistent • prepínanie 
skladieb • prijímanie hovorov • s ovládaním hlasitosti • certifikácia IPX4  
• frekvenčný rozsah 20Hz–20000Hz • citlivosť 115 dB/mW • impedancia  
32 Ohm • menič 40mm • odnímateľný kábel 1.2m • výdrž batérie až 50h

Bluetooth reproduktor aktívny • s výkonom 40W • frekvenčný rozsah  
od 80 Hz do 18000 Hz • AUX • Bluetooth 5.0 • NFC • certifikácia IPX6  
• podpora SBC • výdrž batérie 15 h

Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom • True Wireless štuple • uzatvorená 
konštrukcia • Bluetooth 5.0 • podpora AAC a SBC • hlasový asistent 
• prepínanie skladieb • prijímanie hovorov • s ovládaním hlasitosti  
• certifikácia IPX4 • frekvenčný rozsah 20Hz–20000Hz • výdrž batérie 
až 36h(6h+30h)

824350

57,90 € 98,90 €
Vákuovačka Teplovzdušná fritéza

lAUBeN VACUUM  
SeAler VS01

lAUBeN HOT AIr Fryer 
2500WT

824271 824344

Vákuovačka ľahká ovládateľnosť a plná automatizácia • šírka fólie 
až 30 cm • zabudovaná rezačka • kompaktné rozmery • vstavaný 
odkvapkávací šuplík • možnosť odsávania z vákuových krabičiek

Teplovzdušná fritéza Lauben funguje na princípu cirkulácie teplého 
vzduchu, ktorý ohrieva jedlo zo všetkých smerov a nie je tak potrebný 
žiadny olej • Pachový filter zachytáva pach zo smaženia • Zvoliť si 
môžete z 8 režimov alebo nastaviť požadovanú teplotu a dobu smaženia 
podľa vlastných preferencií • 
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IP kamera

Smart hodinky

Navigačný systém/kamera

Smart hodinky

Kamera do auta

IP kamera

Slúchadlá

CArNeO SeCUreCAM  
WIFI INTerNá 

CArNeO GUArDkID+  
4G PlATINUM PINk

CArNeO  
COMBO A9600

CArNeO GeAr+  
2ND GeN. SIlVer

MIO MIVUe 
C430 GPS

CArNeO SeCUreCAM  
WIFI eXTerNá

CArNeO S4

Rotačná IP kamera CARNEO Securecam WIFI int • S online sledovaním 
prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu • Samozrejmosťou 
je aj nepretržitý záznam na SD kartu, cloud alebo NVR • Na kameru sa 
môžete pripojiť s ktoréhokoľvek miesta na svete • V prípade, že kamera 
zaregistruje pohyb, alebo podozrivý zvuk, tak Vám okamžite odošle 
upozornenie o tejto skutočnosti a Vy môžete včas reagovať

Hodinky s GPS pre deti sú úžasnou novinkou navrhnutou pre bezpečie 
a ochranu vašich detí • Sú určené predovšetkým pre deti predškolského 
veku, prípadne pre deti prvého stupňa ZŠ • Vďaka hodinkám s GPS získate 
dokonalý prehľad o tom, či vaše dieťa v poriadku dorazilo do školy  
či krúžku • Naviac môžete kedykoľvek zavolať, či zaslať hlasovú správu  
• Vďaka videohovoru sa vždy môžete opticky spojiť s Vašim dieťaťom

Zariadenie v sebe spája viacero unikátnych riešení v jednom ako GPS 
navigáciu, autokameru so záznamom jazdy, FM transmiter-vysielač, mobilnú 
aplikáciu s možnosťou online sledovania diania okolo vášho vozidla  
• Súčasťou balenia je zadná kamera • Funguje na platforme Android  
• Umožňuje využívať všetky vaše aplikácie priamo na zariadení a jednoducho 
ich ovládať prostredníctvom dotykového širokouhlého displeja 6,88“

Všestranné dámske fitness hodinky CARNEO Gear+ 2nd Gen. strieborné  
s farebným LCD monitorujú Vašu dennú aktivitu, ale možno ich spárovať 
s mobilným telefónom vďaka čomu Vás upozornia na prichádzajúci 
hovor, SMS alebo správu z online aplikácií • Umožňujú meranie 
srdcového tepu, prejdenej vzdialenosti, monitorovanie spálených 
kalórií či kvality spánku

Kamera do auta – rozlíšenie Full HD (1920x1080) • 2 " LCD • uhol  
záberu 135° • so záznamom zvuku • microSD • automatické spustenie

IP kamera CARNEO Securecam WIFI ext • S online sledovaním 
prostredníctvom mobilného telefónu alebo tabletu • Samozrejmosťou 
je aj nepretržitý záznam na SD kartu, Cloud alebo NVR • Na kameru sa 
môžete pripojiť s ktoréhokoľvek miesta na svete • V prípade, že kamera 
zaregistruje pohyb, alebo podozrivý zvuk, tak Vám okamžite odošle 
upozornenie o tejto skutočnosti a Vy môžete včas reagovať

Bluetooth bezdrôtové slúchadlá CARNEO S4 sú vždy vo výbornej forme 
vďaka ich okamžitému nastaveniu • Stačí ich len vybrať z dokovacej 
stanice, zapnúť, spárovať s telefónom a zábava môže začať • Hands free 
vybavenie telefónnych hovorov • Nabíjacia powerbanka 1500 mAh  
pre dobíjanie slúchadiel • Špičkový zvuk

49 €

109 € 

189 € 

69 € 

81,90 € 

69 €

39 € 

239920

239893

239914

239867

239749

239919

239900

144, 90 €

239775

Kamera do auta

MIO MIVUe  
818 WIFI
Autokamera na každodenné použitie a kvalitné záznamy  
z vašich ciest •  Nahráva pri kvalite Full HD (1 920 x 1 080)  
pri 60 sn./s alebo pri maximálnom rozlíšení 2K WQHD 1 440p 
(2 560 x 1 440) •  Vstavaný Bluetooth •  Vďaka integrovanej 
GPS sú informácie o vašej jazde automaticky zaznamenávané 
(rýchlosť, smer, súradnice a ďalšie) • Automatická kniha jázd 
zaznamenáva informácie o jazde •  GPS modul kamery do auta 
Mio MiVue 818 sa tiež stará o vašu informovanosť ohľadom 
rýchlostných radarov, kamier a úsekových meraní s bezplatnou 
aktualizáciou •  So vstavanou Wi-Fi môžete sledovať zábery 
aj vo vašom smartfóne či tablete a ľahko súbory zdieľať
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16,90 € 

1040458
1040459

Stolný telefón 

GIGASeT DA310

Štandardný šnúrový stolný telefón - 4 priame klávesy pre spojenie na jeden
dotyk • 10 kláves rýchlej voľby pre rýchle vytáčanie • Oznamovanie hovorov:
3 melódie a hlasitosti a vypnutie zvonenia • Opätovné vytáčanie
posledného čísla 

21,90 € 
Telefón pre pevnú linku 

GIGASeT A170

Bezdrôtový domáci telefón Gigaset A170 s technológiou ECO DECT  
• podsvietený displej • telefónny zoznam až na 50 záznamov  
• zoznam posledných 25 volaní • REDIAL posledných 10 čísel

20,90 €

821671

Telefón pre pevnú linku

GIGASeT A180

Telefón na pevnú linku bezdrôtový • alfanumerický 1,5" displej
• napájaný zo siete alebo batériou • adresár kotaktov • budík
• zrýchlená voľba • indikácia zmeškaných udalostí

13,90 €

1040452
1040453

Stolný telefón 

GIGASeT DA210

Telefón na pevnú linku stolný na pevnú linku • napájanie zo siete • indikácia
zmeškaných udalostí a zrýchlená voľba

821065
821066

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

34,90 € 

821656

Telefón pre pevnú linku 

GIGASeT A690

Bezdrôtový telefón • podsvietený displej • telefónny zoznam  
až pre 100 kontaktov • zoznam zmeškaných hovorov • 20 vyzváňacích 
melódií • možnosť pripojenia až 4 slúchadiel 

104,90 € 

821040

Telefón pre pevnú linku 

GIGASeT r650H PrO

Odolný DECT telefón, ktorý je určený pre jedného užívateľa • V základe má  
1.8" TFT farebný displej • K ľahšiemu ovládaniu napomáha navigačná klávesa  
• Mobil obsahuje stojanček s nabíjačkou na stôl alebo k pripevneniu na stenu  
• s povrchom odolným voči vode, prachu, poškriabaniu a korózii • Prístroj 
ponúka až 300 hodín pohotovostného režimu a 14 hodín hovoru

22,90 € 

821067

Telefón pre pevnú linku

GIGASeT A270

Bezdrôtový analógový telefón • Čiernobiely LCD displej • podsvietená klávesnica 
• kapacita telefónneho zoznamu až 80 kontaktov • Vydrží dĺžku hovorov až 18 h  
• v pohovotostnom režime až 200 h • ECO DECT • Zobrazenie zmeškaných 
hovorov a 10 nastaviteľných melódií zvonenia.

teLefóny
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69,90 € 

52,90 €  27,90 €

16,90 € 

1076592               

1076534               1076615               

1076124               

PS Hra

PS Hra PS Hra Dobíjacia  karta

PS Hra

SONy PS5 - ratchet  
& Clank: rift Apart

SONy PS4 - Marvel‘s 
Spider-Man: Miles Morales

SONy PS4 - Minecraft 
Starter Collection refresh

SONy PlayStation  
Plus Card Hang 

SONy PS4  
- Bloodborne

Hra na konzolu – PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, CZ titulky,  
žáner: akčný a adventúra – intergalaktické dobrodružstvo známych 
hrdinov je späť. Pomôž zastaviť zlého robotického cisára, ktorý chce 
dobyť všetky známe a neznáme svety. Skáč medzi planétami úplne  
bez rozpakov a takmer okamžite!

Hra na konzolu – PS4/PS4 Pro, PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, 
žáner: akčný, adventúra, detský a VR, na online hranie vyžaduje 
predplatné PlayStation Plus

Dobíjacia karta – na PS4, PS5, licencia: na stiahnutie, kľúč pre SK PS Store, dĺžka 
členstva 12 mesiacov - 4,99 €/mesiac
Dobíjacia karta – na PS4, PS5, licencia: na stiahnutie, kľúč pre SK PS Store, dĺžka 
členstva 3 mesiace, - 8,30 €/mesiac

Hra na konzolu – PS4/PS4 Pro, PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, 
žáner: RPG – vývojár Hidetaka Miyazaki a tvorcovia z FromSoftware 
(stvoritelia legendárnych akčných RPG hier Demons Souls, Dark Souls  
a Dark Souls II) prichádzajú s hrou Bloodborne, úplne novým akčným 
RPG s unikátnou temnou atmosférou, brutálnou náročnosťou  
a prepracovaným súbojovým systémom

16,90 € 

39,90 € 49,90 €  49,90 €  

1076527               

1076520               1076614               1076658               

PS Hra

Kamera PS Hra PS Hra

SONy PS5 - Destruction 
AllStars

SONy PS5 HD kAMerA SONy PS5 - Death  
Stranding 1.5

SONy PS5 - Uncharted  
legacy of Thieves Collection

Hra na konzolu – PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, žáner:  
pretekársky – rev davu ... vrčanie motorov ... škrípanie kovu ... hviezdy  
a automobily sa dali do seba v globálnom fenoméne Destruction AllStars

Kamera – kvalita záberov vo Full HD, integrovaný podstavec, funkcia  
na odstránenie/orezanie pozadia, 120x189x68 mm

Hra na konzolu – PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, CZ titulky, žáner: akčný, 
adventúra a hororový – V blízkej budúcnosti nadprirodzená udalosť známa ako 
DEATH STRANDING otvorila bránu medzi živými a mŕtvymi, a tým vypustila tvory 
z posmrtného života, ktorí sa teraz potulujú po padlom svete, v ktorom ľudstvu 
hrozí zničenie. Prostredníctvom postavy Sama Bridgesa je tvojou misiou dodávať 
ľudstvu nádej tým, že spojíš posledných preživších zdecimovanej Ameriky

Hra na konzolu – PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, CZ titulky, 
žáner: akčný, FPS/Strieľačky, adventúra a dobrodružný – objavuj  
stratenú históriu s charizmatickými a súčasne osobnostne zložitými 
zlodejmi Nathanom Drakom a Chloe Frazerovou, ktorí so zmyslom  
pre zázraky cestujú po svete a prenasledujú neobyčajné dobrodružstvá  
a zabudnuté povesti

Hra na konzolu – PS4/PS4 Pro, PS5 (s mechanikou), škatuľová verzia, 
CZ titulky, žáner: akčný - Zaži vzostup Milesa Moralesa, ktorý ako nový 
hrdina ovláda neuveriteľné, výbušné nové sily, aby sa stal svojou vlastnou 
verziou Spider-Mana

365 DNí 59,90 €   
90 DNí 24,90 € 1076068  

1075864
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32,90 €

115,90 € 205,90 €

472108

472105 472132

Multifunkčný mixér 

Masážna pištoľ Posilovací stroj

lIVINGTON MAGICUT

keNDOX  
MUSCle relIeF 

keNDOX  
rOWSHAPer

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 

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

Precvičí celé telo pomocou inovatívnej hydraulickej technológii • Intuitívna 
postupnosť pohybov zaisťuje jednoduchý, rýchly a vždy optimálny tréning  
• Efektívny tréning: budovanie svalov a spaľovanie tukov - ideálna kombinácia 
kardio a silového tréningu • Mono pádlo pre ľahké a správne prevedenie 
tréningu - ideálne pre začiatočníkov a profesionálov • 36 tréningových intenzít: 
prispôsobiteľný tréning vďaka 12-stupňovému mechanizmu a 3 uhlom sklonu

 24,90 €

123,90 € 

Páska Panvica

Masážny prístroj na nohy 

HAMMerSMITH  
MONSTer TAPe

lIVINGTON COPPer & 
STONe PAN 24 cm + 28 cm  

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

Pripravte si skvelé jedlá • Robustné 7-vrstvové 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: propravte si šťavnaté steaky, jemné ryby  
a chrumkavú zeleninu zdravším spôsobom

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 

24 cm 32,90 € 
28 cm 40,90 € 472129 

472128 

mediaShoP

123,90 €

472096

Posilovací stroj

BACklOUNGe 

Môže pomôcť pri problémoch s chrbticou • Efektívne naťahovanie chrbta  
a posilňovanie svalov v sede • Inverzná lavica na precvičenie chrbta, trupu, 
brušných svalov a nôh • Ultra ľahké, zároveň stabilné a bezpečné vďaka 
inteligentnému dizajnu • Extrémne stabilné: nosnosť až do 110 kg  
• Vždy individuálna kontrola vďaka nastaviteľnému uhlu

40,90 €

472102

Úžasný pomocník vo vašej záhrade

BIONIC  
BUrNer
650 °C prúd horúceho vzduchu zničí akúkoľvek burinu efektívne a navždy  
• Jedinečná funkčnosť - prúd horúceho vzduchu zničí burinu až do bunkovej 
štruktúry • Kužeľová dýza pre jednoduché, presné a dlhotrvajúce zničenie 
buriny • Obzvlášť krátka doba zohriatia - menej ako 1 minúta • Bez plynovej 
náplne a bez chémie • Môže sa používať ako zapaľovač na gril či krb,  
na odstránenie snehu aj na odstránenie farieb a lakov

 45,90 €

472103

Kosačka 

BIONIC  
TrIMMer
Krásny trávnik bez námahy • Inovatívna technika úpravy trávnika: funguje 
s bežnými páskami na viazanie káblov • Ultra ľahký, bez kábla, dobíjateľný: 
pre flexibilné použitie v záhrade • Váži menej ako 900 gramov - môžete ho 
zdvihnúť aj jednou rukou

AkCIOVá CeNA

AkCIOVá CeNA AkCIOVá CeNA

AkCIOVá CeNAAkCIOVá CeNA
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175,90 € 

709 €

220,90 € 

223,90 € 

1330964

1331454

1330967

1331578

Monitor

Notebook

Monitor

Monitor

Dell S2421HS 

Dell VOSTrO 5402

Dell S2721HS

Dell S2721HN 

Monitor -  23,8" FHD 1920x1080px (16:9) 75 Hz IPS LED LCD •  HDMI / DisplayPort 
•  Low Blue Light / Flicker-Free / AMD FreeSync •  VESA 100x100mm  
•  PIVOT / Výškovo nastaviteľný •  čierny

Notebook - Intel Core i5-1135G7 (2,40-4,20GHz) (BNCH-10077b) •  14,0" FHD 
1920x1080px Matný WVA LED LCD •  8GB DDR4 3200MHz •  M.2 PCIe SSD 256GB 
•  Intel Iris Xe Graphics •  WiFi / BT / FPR / USB 3.2 / USB 3.2 Typ-C / LAN / HDMI / 
DisplayPort cez USB Typ-C / bez DVD •  Win10Pro 64-bit

Monitor -  27,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED LCD •  HDMI / DisplayPort  
•  AMD FreeSync •  VESA 100x100mm •  PIVOT / Výškovo nastaviteľný  
•  čierny

Monitor -  27,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED LCD •  HDMI •  Low Blue 
Light / Flicker-Free / AMD FreeSync •  VESA 100x100mm •  čierny

180,90 € 

1330893

Monitor

Dell e2720H 

Monitor -  27,0" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED LCD •  VGA / DisplayPort  
•  VESA •  čierny

213,90 €

1330962

Monitor

Dell S2421HN

Monitor -  23,8" FHD 1920x1080px (16:9) IPS LED LCD •  HDMI •  AMD FreeSync  
•  VESA 100x100mm •  čierny

notebooky, monitory
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459 €

Intel® Pentium®  Silver N5030 • 15.6" matný displej Full HD 1920x1080 • 
RAM 4+4GB (8GB) DDR4 • UHD Graphics 605 • SSD 256GB + voľný slot  
na rozšírenie • numerická klávesnica • WiFi ac • BT •  RJ45 • HDMI •  
USB 3.1 • USB 2.0 • Webkamera • 
 mikrofón • Windows 11 Home

1129365

Notebook

ACer ASPIre 3

SPOĽAHlIVý NOTeBOOk  
S NOVýM WINDOWS 11 

notebook 

ACer  
CHrOMeBOOk 315  

BUDeTe SA čUDOVAť,  
kOĽkO TOHO S NíM DOkážeTe!!

Google Chrome Operating System • Intel® Celeron® Quad Core Processor N4120 • 4 GB LPDDR4 •  
eMMC 64GB • 15,6" FHD 1920x1080 IPS antireflexný, dotykový • Intel 9560 802.11ac 2x2 + BT •  
HD kamera •  2x USB 3.1 - 2x USB Type-C™, plne dokovateľný  
(USB 3.1 Gen 1 (up to 5 Gbps) / DisplayPort over USB-C / USB nabíjanie  
5/9/15/20 V • chip TPM H1 • výdrž až 12h na batérii • Strieborný

369 €

24 €

Myš

ACer 
VerO MOUSe

PrVá MyŠ, S kTOrOU MÔžeTe 
ZACHráNIť NAŠU PlANéTU

Bezdrôtová myš vyrobená z 30% z recyklovaného plastu (PCR) •  
technológia 2.4Ghz  •  Presný optický snímač 1200 DPI  •   
šedá alebo čierna

Odolný a výkonný školský notebook • Intel® Core™ i3-1115G4 • 15.6" Full HD IPS matný displej • RAM 8 GB 
DDR4 s možnosťou rozšírenia • 256GB NVMe SSD + sada pre rozšírenie • Thunderbolt™ 4 • bezpečnostný  
čip TPM 2.0 • WiFi 6 • BT 5.0 • webkamera s mikrofónom •  s armádnou certifikáciou odolnosti  
MIL-STD 810G odolá nástrahám vyučovania • AcerClassroom Manager •  
Windows 10 Pro EDU  • Model určený len pre vzdelávacie inštitúcie  
 (MŠ, ZŠ a SŠ)

569 €

1128700

notebook

ACer  
TrAVelMATe P2

NAjlePŠí NOTeBOOk DO ŠkOly

1129573

1129575

1129572

1129574

Ochranný obal na notebook do veľkosti 15.6"  •  Vyrobený zo 100%  
z recyklovaného materiálu (PCR) •  
 V čiernej alebo šedej farbe 

Puzdro

ACer 
VerO SleeVe 

OBAl, kTOrý CHráNI  
VáŠ NOTeBOOk A NAŠU PlANéTU

21 €

1129266

notebook 

ACer ASPIre  
VerO | GreeN PC 

VýkONNý NOTeBOOk NAVrHNUTý 
V SúlADe S PrírODOU

799 €

Intel® Core™i5-1155G7 • 15,6" IPS matný displej Full HD 1920x1080 • RAM 16 DDR4 • 512GB NVMe 
SSD • podsvietená klávesnica • čítačka odtlačku prstov • váha 1.8 kg • WiFi 6 • Bluetooth 5.1 • 
RJ45 • HD kamera s 2 mikrofónmi • aplikácia VeroSense™ •  
Windows 11 Home • výdrž na batérii až 10 h • šedý

1129452 DOTykOVý 
DOkOVATeĽNý

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.


