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40GB SAMSUNG 
GALAXY TAB E  9.6”  
Lækker all-round tablet fra Samsung 
der kan bruges til det meste. 

Med det medfølgende 32GB hukom-
melseskort har du hele 40GB hukom-
melse til lagring af apps, billeder, 
videoer mm.  

• 9.6” TFT
• Quad-Core CPU
• 40GB Lagring (8GB internt + 32GB 

microSD kort)
• WIFI
• Sort
989882407 / 989934304

GOOGLE CHROMECAST 2.0 
Den populære Chromecast gør din smartphone eller 
tablet til den bedste fjernbetjening i hjemmet!

Stream dine yndlings apps som Netflix, Viaplay, 
HBOnordic mm. til fjernsynet i helt op til 1080p.

• Virker til Apple og Android enheder
• Stream op til 1080p
• Understøttelse af Surroundsound
989971723

INTENSO MEMORY SPACE 2,5”
Designmæssigt kommer Intenso her med et produkt der skiller sig lækkert ud fra 
alle de andre producenters ellers normalt meget kedelige designs. Ekstremt lækker 
ekstern disk som både ser rigtig godt ud på bordet men samtidig sikrer dig masser 
af lagerplads. Fås både i sort, sølv og hvid.

• 1TB Lagerplads
• USB 3.0 tilslutning
• LED Strømindikator
989881015 / 990121165 / 990121129 

1.499,-

349,-

549,-



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

DELL VOSTRO 3558 15,6”
Kraftig maskine med stærk CPU 
og hurtig opstart! En rigtig god all-
round maskine der kan klare det 
meste.

• Intel Core i3-5005U
• 8GB DDR3L RAM
• 256GB SSD
• Bluetooth 4.0 AC netværk
• Windows 10
991738524  

ACER ASPIRE GAMER NOTEBOOK 17,3”
Stor skærm og med et grafikkort så 
kraftigt at du let kan trække de fle-
ste spil. Elsker du at spille, se film og 
nyder at have et godt stort billede så 
er det maskinen til dig. Det lækre full 
size tastatur gør det let at få arbejde 
fra hånden.

• Intel Core i5-6200
• 8GB DDR4 RAM
• 256GB SSD
• 2GB GDDR5 Nvidia Geforce 940MX
• Windows 10
991337732  

ACER ASPIRE GAMER NOTEBOOK 15,6”
Verdenspremiere med den helt nye 
Kabylake teknologi fra Intel. Her 
snakker vi en maskine med masser 
af hestekræfter under ”kølerhjel-
men”. Lynhurtig SSD, nyeste genera-
tion Intel i5 CPU, Full HD opløsning 
og et godt grafikkort der kan trække 
alle spil.

• Intel Core i5-7200U
• 8GB DDR4 RAM
• 256GB SSD
• 2GB GDDR5 Nvidia Geforce 940MX
• Full HD 1920x1080
• Windows 10
991790505  

DELL VOSTRO 3559 15,6”
Stærk multimedie bærbar med de 
helt rigtige specs til en skarp pris. 
Leveres med indbygget DVD bræn-
der.

• Intel Core i5-6200U
• 8GB DDR4 RAM
• 480GB SSD
• DVD Brænder
• Windows 10 Pro
991653725  

LENOVO YOGA 3 14”  
Top lækker Lenovo med touchscreen, 
baggrundsbelyst tastatur og 
flipskærm. Med 1920x1080 opløs-
ning står billedet knivskarpt. 

• Intel Core i3-5005U
• 4GB DDR3 RAM
• 256GB SSD
• Full HD 1920x1080
• Flip cover touch skærm
• Baggrundsbelyst keyboard
• Windows 10
990200742 

ASUS E502SA 15,6”
Prisbillig bærbar i fint design og med 
en flot FULL HD skærm. Super let at 
have med sig da den kun vejer 1,86 
kilo. 

• Intel Quad-Core Pentium N3700
• 4GB DDR4 RAM
• 128GB SSD
• Full HD 1920x1080
• Windows 10
• Kun 1,86 kilo
990437289 

3.699,- 5.999,-

5.499,-

4.799,- 3.349,-
299,-

4.999,-

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080



Husk  
sikkerheds- 

pakke når du 
køber PC

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

DUAL DISPLAY DOCK
Få mere arbejde fra hånden og sæt 
nemt op til to ekstra skærme på med 
mulighed for udvidet skrivebord og 
op til 6 USB enheder. Kommer des-
uden med kablet RJ45 tilslutning. 
Passer på ALLE notebooks.
988776582 

KASPERSKY ELLER  
BULLGUARD  
INTERNET SECURITY 
Sørg for at holde din computer beskyttet til enhver tid med de prisvindende
produkter fra Kaspersky og Bullguard. Begge producenter ligger helt i toppen
hver gang der laves test af sikkerhedsprogrammer, de giver dig en høj sikker-
hed uden alt for mange irriterende pop-ups. BullGuard beskytter din PC og
Kaspersky kan beskytte både din PC, Android enhed og Mac.
989851170 / 991723739 / 988004557 

LENOVO B50 15.6”
Står du og leder efter en lækker ma-
skine med hurtig opstart er dette et 
godt match. Kommer med SSD der 
sikrer dig høj fart på computeren.

• Intel N2840 / 2.16 GHz 
• Windows 10 Home
• 128GB SSD
• DVD-drev
• 100% passiv kølet - ingen støj
989886170

ACER ASPIRE E5 17,3”
Prisvenlig bærbar med dejlig stor 
skærm. Perfekt til normal dagligdags 
brug.

• AMD E2-6110
• 4GB RAM
• 128GB SSD
• Windows 10
991335805  

MSI GP62 GAMER 15,6” 
Nyhed fra MSI! Bomstærk gamer 
notebook med den nye stærke 10xx 
serie grafikkort. Kør alle spil med alle 
detaljer slået til uden at miste vær-
difulde FPS. 

• Intel i7-6700HQ
• 8GB RAM
• 128GB SSD + 1000GB HD
• 3GB GTX1060 GDDR5
• Baggrundsbelyst keyboard
• Windows 10
991784582  

MSI GL72 GAMER 17,3”   
Stærk gamer notebook til overkom-
melig pris. Trækker let alle de nyeste 
spil og giver en fed oplevelse på den 
store Full HD skærm.

• Intel i7-6700HQ
• 8GB RAM
• 1000GB HD
• 2GB GTX960 GDDR5
• Windows 10
990093561

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

Monster 
ydelse – 

GeForce GTX 
1060

2.499,- 3.699,-

11.999,-

1.049,-299,-

8.999,-



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

BLADE  
BUDGET GAMER
Blade maskinen er målrettet til dig der ønsker god 
ydelse til lav pris. En fin all-round maskine der sag-
tens kan bruges til selv alle de nyeste spil samt spil 
som Minecraft, League of Legends samt Counter 
Strike: Go. En fin familie computer.  

• Intel G4400 3.3GHz 
• 8GB DDR3 RAM
• 128GB SSD
• Cooler Master Elite 342
• 2GB Nvidia GeForce GTX950
• 500W PSU Silent
• Windows 10 Home 64bit
991531417

SHUTTLE  
XPERIENCE GAMER
Til dig der går op i et fedt design der ikke fylder 
alverden.En god all-round maskine der gør det 
den bliver bedt om. PC’en kommer med kraftigt 
grafikkort der trækker alle typer spil og en hurtig 
SSD så alt kører ekstremt hurtigt og flydende.

• Shuttle SH110R4 Skylake
• Intel Core i5 6400 2.7GHz
• 2GB Nvidia GTX 1050
• 8GB DDR4 RAM
• 256GB SSD
• Windows 10 Home 64bit
991877978

VESPERON GAMER
Vesperon Gamer er en sand high-end maskine med 
gennemført lækre førsteklasses komponenter fra 
ende til anden. Bygget op omkring et af de vildeste 
grafikkort på markedet netop nu og et frækt kabinet 
med LED styret front lys. Vælg selv hvilken farve lys 
du ønsker. Denne maskine trækker alle typer spil 
helt flydende og giver en fantastisk oplevelse når du 
gamer.

• Intel Core i7 6700 3.4GHz Skylake
• 8GB Nvidia Geforce GTX 1070
• 16GB DDR4 RAM
• 480GB SSD
• Phanteks Eclipse P400 Satin sort m. vindue
• 600W PSU Super Silent
• Windows 10 Home 64bit
991531415

OBSIDIAN GAMER
Obsidian Gamer er til dig der ikke vil gå på kom-
promis og kun ønsker det bedste. Intels største og 
kraftigste Skylake CPU giver dig en vanvittig ydelse 
i alle henseender. Maskinen er bygget op omkring 
Nvidia’s helt nye flagskib GeForce GTX 1080 med 
hele 8GB hukommelse. Her bliver de vildeste gamer 
drømme til virkelighed med maskinen der trækker 
alle spil i et hæsblæsende tempo.

• Intel Core i7 6700K 4.0GHz 
• MSI Z170 High-end chipset
• 16GB DDR4 RAM 2666 MHz 
• 500GB SSD Samsung Evo
• 2000GB HD 7200RPM
• NZXT H440W New Edition  

m. vindue
• 8GB Nvidia GeForce GTX 1080
• 700W 80+ PSU Super Silent
• Windows 10 Home 64bit
• Frit valg: få den i sort el. hvid
991531416

4.999,- 11.999,-7.199,-

15.999,-

        FÅ DEN 
            ULTIMATIVE 
SPILLEOPLEVELSE

2.499,-



75 Hz 
og 1ms 

responstid

4K 
opløsning 

og 1ms 
responstid

Inkl.
Bullguard el. 

Kaspersky 
– frit valg!

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

BROTHER DCP-J562DW AIO WIFI + DUPLEX
Denne kompakte blækprinter fra 
Brother har trådløs tilslutning, så du 
via dit WIFI kan printe trådløst til 
printeren. Med AirPrint kan du endda 
printe direkte fra dine Apple enheder 
og med mulighed for store blækpa-
troner, har du en lav driftsøkonomi. 
Få Kaspersky eller Bullguard med i 
handlen, så sikkerheden er i top på 
din PC eller tablet. Værdi kr. 299,-

• All-in-One printer
• WIFI
• 100 arks papirskuffe
• Farvetouchscreen
• AirPrint & iPrint&Scan
• Dansk support
989936516       

BROTHER  
DCP-9020CDW  
AIO WIFI
Laserprinter til kontoret – Driftssik-
ker og 3 års garanti. LED-farvelaser 
der udskriver op til 18 farvesider af 
høj kvalitet i minuttet og kombinerer 
farvekopi- og scannerfunktion i en 
kompakt maskine. Yderst drifts-
sikker all-in-one laserprinter fra 
Brother.

• Dobbeltsidet print (Duplex)
• 250 arks papirskuffe
• Farvetouchscreen
• AirPrint & iPrint&Scane
• WIFI/LAN/USB
• Dansk support
56060    

CANON MG5750    
Elegant All-in-One printer til hjem-
met fra Canon. Print ubesværet og i 
høj kvalitet, uanset om det er tekst 
eller billeder. Det elegante design gør 
den perfekt til det stilfulde hjemme-
kontor og har naturligvis WIFI, så du 
kan printe trådløst over dit netværk.

• All-in-One printer
• 5 blækpatroner
• Op til 12 sider pr. minut i sort/hvid
• Farvetouchskærm
989874448

 
BROTHER HL-1210W 
S/H LASER WIFI
Lav driftsøkonomi med Brother la-
serprinter. Denne prisbillige trådløse 
sort/hvid laserprinter er både hurtig 
og kompakt.

• 150 arks papirbakke
• Printer op til 20 sider/min
• WIFI
• Dansk support
989027768       

AOC 28” 
U2879VF 4K
Top lækker Ultra HD 
skærm fra AOC. Her får du 
virkelig value for money 
med en semi-professionel 
skærm i hele 4K opløsning. 
Perfekt til alt fra arbejde, 
film og spil. 
990199070        

HP 24” Z24NF
Lækker high-end skærm med nogen 
af markedets bedste IPS paneler. 
Kan højdejusteres og med pivot 
funktion. Har desuden smart USB 
3.0 HUB indbygget 
989991833       

AOC 24” 
GAMING 
G2460VQ6F    
Lækker gamer skærm fra 
AOC med et væld af fede 
features! Tilslut f.eks 
både PC og spillekonsol 
på én gang. Anti-Blue 
Light teknologi sørger for 
at du kan spille i timevis 
uden at blive træt i 
øjnene.
989879819 

ACER 27” K272HL
Stor skærm til små penge fra Acer. 
Nyd det store billede med kun 1 ms 
responstid. 
991727747        

        FÅ DEN 
            ULTIMATIVE 
SPILLEOPLEVELSE

2.499,- 649,-799,-

649,- 1.999,-

2.999,-

1.699,-

1.599,-



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

OZONE EVO    
Kæmpe musemåtte fra Ozone på 
hele 90x45cm i størrelsen. Bliv end-
nu mere effektiv når du gamer. 
989894288

OZONE EXON F60 
Exon F60 - professionel gamer med 
6 programmerbare knapper.

• Høj opløsning på 7000dpi
• 16,8 millioner farver RGB LED LYS
• Stor men alligevel letvægt 94 gram
991819425 

OZONE STRIKE 
BATTLE
LAN gamerens drømme keyboard! 
Kompakt mekanisk keyboard i ver-
densklasse. Udført i aluminium og 
med frække røde LED’er der kan 
varieres i styrke.
990005767

OZONE EKHO H80  
Topklasse headset fra Ozone til dig 
der vil have en sublim lytteoplevelse 
Mikrofon kan let køres ind eller ud og 
lyser op med LED der viser om den er 
tændt eller slukket.
991675233

SENNHEISER HD201
God lyd behøver ikke koste en 
formue. Sennheiser HD201 er 
velspillende, lette og komfortable 
headphones med god bass
61271           

OZONE LANPACK
En lækker taske fra Ozone, så du på 
bedste vis kan pakke dit grej sammen 
og tage til LAN.
987654948

OUTDOOR 
POWERBANK 
Vandtæt powerbank, der er designet
til udendørs brug. Stor kapacitet på 
hele 10050 MAH
990108043        

HUBSAN DRONE
Flyv om kap med den smarte Hubs-
an H107P X4 PLUS – Perfekt legetøj 
til dem der har alt. 
990840894

GOOBAY BILLADER
Lad let din telefon eller tablet op I 
bilen, når du er på farten.

• USB x2
•  2,1A
990824570

SIGNAL 
FORSTÆRKER
Dårligt netværk? Forlæng det nemt
og enkelt med en TP-Link range 
extender.
1143538

OZONE RAGE Z50 
Helt nyt headset fra Ozone i aggres-
sivt design og hele seks forskellige 
farver at vælge mellem. 
991631698

349,-

POWERSTONE 
Slut med at løbe tør for strøm på 
telefonen. Kan genoplade en iPhone 
6S helt op til 5 gange.

• 10400Mah. 
• Grå / Blå / Hvid
989853205 / 989853207 / 989853206

JULEGAVER UNDER 300,-

JULEGAVER UNDER 500,-

JULEGAVER UNDER 1.000,-

99,-

349,-

549,-

199,-

399,-

599,-

249,-

399,-

649,- 699,-

249,-

449,-

699,-

199,-



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

OZONE SURVIVOR 
BACK-PACK
Den perfekte følgesvend når du skal 
til LAN party eller turneringer. En luk-
sus taske med specifikke rum til mus, 
headphones og musemåtte. Passer til 
alle notebooks op til 15,6” størrelse.
991519291

OZONE TRIFX 
Komfortabelt in-ear gamer headset. 
Perfekte til gaming og kan også 
bruges til at tage opkald på mobilen. 
Modellen kommer desuden med 
smart rejsetaske.
990690684

OZONE NEON 3K
Ozone Gaming Mouse NEON 3K 
Optical USB. Passer til højre- og ven-
strehånds gamere. LED lys i musen 
– 6 forskellige farver.
990829042

INTENSO MEMORY 
HOME 2,5” USB3 
Få taget backup af dine vigtigste 
dokumenter, billeder og videoer. Tag 
den smarte Intenso Memory Home 
med overalt, så du altid har din data 
med dig.
85124 / 85125 / 85127 / 85128

INTENSO SSD 1,8” 256 
GB MINI EKSTERN 
HARDDISK                     
Lynhurtig og kompakt ekstern SSD. 
Har samme længde som et dankort!
990070331

TREND BLUETOOTH 
HEADSET 
I én og samme enhed. Bluetooth 
headset, med mikrofon og USB 
oplader. Slip for store bøder, når du 
snakker i telefon i bilen med dette 
elegante sæt. 
991413277

EDIFIER M3280BT 
BLUETOOTH 
HØJTALER
Yderst velspillende 2.1 sæt med sub-
woofer i smukt design. Kan tilsluttes 
alt fra telefon til PC eller TV. 
280023

OZONE STRIKE PRO 
Topmodellen Ozone Strike Pro er 
blandt de bedste mekaniske keybo-
ards på markedet. Baggrundsbelyst
med røde og hvide LED’er. 
989894284 

ARCTIC SMART  
CHARGER
Mangler du også altid en oplader? 
Ladestationen sørger for opladning 
af smartphones og tablets – op til 
fem enheder samtidigt.
989765111

PARKAID 
PARKERINGS 
SENSOR
Slut med at ramme muren når bilen 
skal parkeres. LED lyset viser hvor du 
skal stoppe.                                   
991242195

INTENSO 512GB 2,5”                                            
Opgrader din bærbar eller stationær og 
mærk den blive 10 år yngre. Oplev den 
hæsblæsende fart som en god SSD giver.

• 470 MBps (læs) / 540 MBps (skriv)
• Stødsikret
• TRIM-support
987676768

LOGITECH MK270
Lækkert trådløst mus og tastatur 
sæt fra Logitech med op til 10 
meters rækkevide.
918275                          

299,-

499,-

999,-

JULEGAVER UNDER 300,-

JULEGAVER UNDER 500,-

JULEGAVER UNDER 1.000,-

269,-249,- 279,-

699,-

499,-

699,- 799,-

449,- 495,-1T
B

425,-

50
0G

B



No. 1 PC GAMING  
BEST SELLER

        PLAY LONGER 
        & WORK 
  SMARTER

DANMARKSPREMIERE! 
SNART LANDER LANDETS 
LÆKRESTE GAMER STOLE

I starten af december ankommer gamerstole 
fra E-Blue. Glæd dig til at stifte bekendtskab 
med de fedeste og mest komfortable stole på 

markedet. Der bliver rift om dem og antallet er 
begrænset i første omgang, så sørg for at placer 
din forudbestilling allerede i dag.


