
 

Leták je platný od 1. 3. do 31. 3. 2018. Viac info na www.digipro.sk

SAMSUNG MT LED 
LCD 24” S24D330H

Philips MT LED 
21,5“ 223V5LSB

11836 € 7890 €

akcia

zvýhodnená ponuka 
monitorov k PC  
zostave oLYNX

oLYNX EASY I3 7100
Model procesoru: i3-7100 3.9GHz / Typ pamäte: DDR4 DIMM  / Frekven-
cia pamäte [MHz]: 2 133 / Veľkosť operačnej pamäte [GB]: 4  / Typ 
pevného disku: HDD / Interná pamäť [GB]: 1 000 / Grafická karta: Intel 
HD Graphics / Operačný systém: Windows 10 Home

399 €

Creative MUVO 1C, black, blue-
tooth reproduktor, IP66
Bluetooth reproduktor – bezdrôtový, odolný voči striekajúcej vode a prachu (IP66), 
Bluetooth 4.2, 3.5mm Aux-in, 1x menič s plným rozsahom, 1x pasívny žiarič, 
možnosť pripojenia až dvoch bezdrôtových reproduktorov, microUSB

1999 €
Tristar AudioSonic RD-1548 

Prenosné rádio AudioSonic BeatBlaster RD-1548 prekvapí mohut-
ným basovým výkonom, čistým zvukom a samozrejme tiež integro-

vanou nabíjateľnou batériou, s ktorou si ho so sebou môžete vziať 
naozaj kamkoľvek. Samozrejmosťou je aj FM PLL tuner a možnosť 

bezdrôtového streamovania hudby cez rozhranie Bluetooth, vďaka 
čomu si môžete dopriať obľúbenú zbierku hudby doma, na chalupe 

alebo napr. v parku.

7999 €
 9999 €    

 2999 €    



Procesor: Intel® Pentium® N4200 (2M Cache, up to 2.5 GHz) / 
Pamäť: 1 x 4GB DDR4-2133 / Pevný disk: 1TB / Integrovaná grafická 
karta / Displej: 15.6“ HD AntiGlare Black / DVD+-RW DL / Windows 
10 / Batéria: BLACK 3CELL 24WH / Kamera: 0.3MP / Čítačka kariet 
4v1 (SD, SDHC, SDXC, MMC)

Procesor Intel® Core™ i3-7100T (3M Cache, 3.40 GHz) / Pamäť 4GB 
RAM DDR4 2133 MHz / Pevný disk 1TB 7200rpm / 21.5“ bezrámeč-
kový FHD displej / Integrovaná grafická karta / DVDRW / Windows 
10 Home / Čierna farba

Výkonné atramentové multifunkčné zariadenie pre malé domáce 
kancelárie s veľkým objemom tlače / Funkcie: Tlač 600 x 1200 dpi 
/ Automatické viacstranové kopírovanie, automatická obojstranná 
tlač, skenovanie , Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link , jednoduché 
pripojenie k inteligentným mobilom/tabletom / Rýchlosť tlače 24,0 
obr./min / Čiernobielo A41 15,5 obr./min. farebne A41

Procesor: Intel® Core™ i3-6006U Processor (3M Cache, 2.00 GHz) / 
Pamäť: 4G DDR4 2133 SODIMM / Integrovaná grafická karta / Pevný 
disk: 500GB / Displej: 15.6“ HD 1366x768 / DVDRW / Windows 10 / 
Batéria BLACK 4CELL 41WHr / Kamera: 0.3MP

Monitor 60cm (23,8“) VA LED / 1920x1080 / 100M:1, 250cd/m2, 
178°/178° / 4ms / VGA / DVI / HDMI / Audio Out / FlickerLess / Blue-
LightFilter / LowDimming / ComfyView / EcoDisplay / Matný čierny

Kompaktná čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4 pre domáce 
kancelárie / Funkcie: automatická obojstranná vysokorýchlostná 
tlač 33str/min, tlač / Adobe® PostScript™ / Cloud / WIFI / LCD 
display / jednoduché pripojenie k inteligentným mobilom/tabletom

Procesor MTK MT8161 QC 1.3GHZ 64BIT / Pamäť RAM: 2GB / Displej 
10.1“ FULL HD (1920x1200) / Vnútorná pamäť 16 GB / WiFi 802.11 
b/g/n / Bluetooth 4.0 /  micro USB 2.0 / Micro SD / Operačný systém 
Android 6.0 / Batéria 7000 mAh Li-Ion,integrovaná, výdrž až  
15 hodín / IP66 krytie - prachu a vode odolne

Intel Pentium N4200 (1,10-2,50GHz) / Displej 15,6“ FHD 
1920x1080px / Pamäť 4GB DDR3 1866MHz / SSD 128 GB / Grafická 
karta: Intel HD Graphics 505 / WiFi / BT 4.0 / USB 2.0 / USB 3.0 / 
HDMI / Bez DVD / Windows 10

Oživte svoje HD videá. Pamäťová microSD karta je spoľahlivá a stáva 
sa ideálnym nástrojom pre filmovanie v HD kvalite a zhotovovanie 
fotografií vo vysokom rozlíšení. Class 10 UHS-I s rýchlosťou čítania 
80MB/s a zápisom až 10MB/s 
microSDHC 16GB             cena: 6,99 €
microSDHC 32GB             cena: 11,99 €
microSDXC 64GB             cena: 22,99 €
microSDXC 128GB           cena: 47,99 €

Lenovo V110-15IAP

LENOVO IdeaCentre AIO 510-22

Canon MAXIFY MB5450

Lenovo V110-15ISK

ACER KA241Ybidx

Canon i-SENSYS LBP252dw

LENOVO TAB 3 10 plus

ACER NTB Aspire 3 (A315-31-P63B)

Kingston microSD Canvas Select  
+ SD adaptér

369 €

649 €

199 €

399 €

119 €

189 €

189 €

384 €

od 699 €



MÁTE OTÁZKU? NAPÍŠTE NÁM. DIGIPRO@DIGIPRO.SK

Základný vedecký kalkulátor pre základné a stredné školy s jednoriadkovým displejom / 136 funkcií / 
Štatistika jednej premennej, kombinácie, permutácie, generovanie náhodných čísel, sin/cos/tan  
a inverzné funkcie / Číselné sústavy a prevody / Rozmer: 154 x 82 x 14,5mm / váha: 80g

Atraktívna stolná kalkulačka s veľkým naklápacím 12 miestnym LCD displejom a duálnym napájaním 
/ Funkcia TAX, Grand Total a Mark Up, nastavenie zaokrúhľovania a desatinných miest, korekčné 
tlačidlo, 4 pamäťové klávesy / Rozmery: 189 x 127 x 18 mm, váha: 195 g

REBELL kalkulačka SC2030 BX – čierna

SHARP kalkulačka EL340W

632 €

Stolná kalkulačka s veľkým naklonením 10 miestnym LCD displejom / Duálne napájanie / Funkcia 
TAX / Prevod mien / 3 pamäťové tlačidlá / Rozmer: 100x152x33 mm / Váha 130g 

SHARP kalkulačka EL-M711GGY – strieborná

1070 €

Praktický stolný kalkulátor s veľkým naklonením 14 miestnym LCD displejom / Duálnym napájaním / 
Funkcia TAX, Grand Total a korekčné tlačidlo / 4 pamäťové klávesy, dvojitá nula / Rozmer:  
176 x 112 x 13; váha: 125 g

SHARP kalkulačka EL-145TBL – čierna  

1189 €

12 miestny LCD displej a duálne napájanie / Kalkulátor vybavený obchodnými funkciami - Grand 
Total, Mark Up, korekčné tlačidlo, funkcia TAX +/- pre výpočet dane, nastavenie zaokrúhľovania, 
 3 pamäťové klávesy / Rozmer: 147 x 115 x 32 mm, váha: 126g

REBELL kalkulačka PANTHER 12 - čierna

791 €

4 atraktívne farby (oranžová, fialová, ružová, zelená) / Obchodné funkcie a veľký 12 miestny LCD 
displej robí z tohto stolného kalkulátora ideálneho pomocníka domov či do kancelárie / Duálne 
napájanie / Funkcie Grand Total a Mark Up / Dvojitá nula / Korekčné tlačidlo / 4 pamäťové klávesy / 
Rozmer: 145 x 104 x 26 / Váha: 116g

REBELL kalkulačka RE-SDC912 OR BX, RE-SDC912 PK BX, 
RE-SDC912+ BL, RE-SDC912 GR BX

751 €

1547 €



Procesor Intel® Pentium G4560T (2,9 GHz, vyrovnávacia pamäť  
3 MB, 2 jadrá) / Pamäť 4 GB DDR4 2400 MHz (1 x 4 GB) / Pevný disk 
500 GB (7 200 ot./min) / Grafická karta Intel® HD 610 / Windows 10

Windows 10 Home / Procesor: Intel® Core i3-6006U / Displej:  
39,6 cm (15,6“) Full HD AntiGlare (1920 x 1080) / Pamäť: 4 GB DDR4 
/ Pevný disk: 1 TB (5400 ot./min) / Optická mechanika: DVD+/-RW 
DL / Grafická karta: Intel® HD 520 / USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, 
LAN, HDMI, VGA, touchpad, webkamera, čítačka SD kariet, numeric-
ká klávesnica / Farba: Asteroid silver

Atramentová multifunkčná tlačiareň, A4 / Farebná tlač, kopírovanie, 
skenovanie /  Rýchlosť tlače (čiernobiela) - až 8 str./min / Rýchlosť 
tlače (farebná) - až 5,5 str./min / Pripojenie - USB 2.0, WiFi / HP 
ePrint, AirPrint

Windows 10 Pro / Procesor: Intel® Core i5-7500 / Pamäť: 8 GB DDR4 
/ Pevný disk: 1 TB (7200 ot./min) / Optická mechanika: DVD+/-RW 
DL / Grafická karta: Intel® HD 630 / LAN, 4x USB 3.1, 4x USB 2.0, 
VGA, DisplayPort, klávesnica, myš

Windows 10 Home / Procesor: Intel® Core i5-8250U / 39,6 cm 
(15,6“) IPS Full HD AntiGlare (1920 x 1080) / 8 GB DDR4 / 128 GB 
M.2 SSD + 1 TB (5400 ot./min) / Optická mechanika: neobsahuje 
/ NVIDIA GeForce 930MX/2GB / Bluetooth, LAN, WiFi ac, USB-C, 
USB 3.1, čítačka SD kariet, webkamera, čítačka odtlačkov prstov, 
numerická klávesnica bez podsvietenia

Atramentová multifunkčná tlačiareň, A4 / Farebná tlač, kopírovanie, 
skenovanie / Rýchlosť tlače (čiernobiela) - až 18 str./min / Rýchlosť 
tlače (farebná) - až 10 str./min / Pripojenie - USB 2.0, WiFi, Ethernet 
(LAN), Fax / HP ePrint, AirPrint, obojstranná tlač, automatický 
podávač dokumentov (ADF)

Laserová multifunkčná tlačiareň, A4, A5, A6, B5 (JIS) / Čiernobiela 
tlač, kopírovanie, skenovanie / Rýchlosť tlače (čiernobiela) - až  
22 str./min / Pripojenie - USB 2.0 

Windows 10 Home / Procesor: Intel® Pentium N3710 / Displej: 39,6 
cm (15,6“) HD AntiGlare (1366 x 768) / Pamäť: 4 GB DDR3L / Pevný 
disk: 500 GB (5400 ot./min) / Optická mechanika: DVD+/-RW DL 
/ Grafická karta: Intel® HD 405 / USB 3.1, WiFi ac, Bluetooth, LAN, 
HDMI, VGA, touchpad, webkamera, čítačka SD kariet, numerická 
klávesnica / Farba: Dark ash

Windows 10 Home / Procesor: Intel® Celeron J3060 / Displej: 
49,53 cm (19,5“) matný HD+ (1600 x 900) / Pamäť: 4 GB DDR3L / 
Pevný disk: 1 TB (7200 ot./min) / Optická mechanika: DVD+/-RW 
/ Grafická karta: Intel® HD 400 / LAN, WiFi, 2x USB 3.0, čítačka SD 
kariet, USB klávesnica a optická myš, webkamera, integrované 
reproduktory

HP ProDesk 400 G3 DM

HP 250 G6 i3-6006U

HP DeskJet Ink Advantage 3775 
All-in-One Printer A4

HP ProDesk 400 G4 MT

HP ProBook 450 G5 i5-8250U

HP OfficeJet Pro 6960 A4 HP LaserJet Pro MFP M130a A4

HP 250 G6 Pentium N3710

HP All-in-One 20-c006nc

459 €

469 €

59 €

649 €

789 €

114 € 109 €

368 €

409 €



Najrýchlejší zakrivený herný QLED monitor na trhu / Ultimátny 
herný Full HD monitor s frekvenciou 144 HZ a dobou odozvy 1 ms 
/ Technológia Quantum dot pre veľmi presné zobrazenie farieb / 
Pokrytie 125% sRGB / Herné režimy FPS, RTS, AOS a RPG / AMD 
Freesync / Kontrast 3000:1 / Jas 350cd/m2 / Porty: 2x HDMI, 
Display port, audio

SAMSUNG  
LC24FG73FQUXEN

319 €

Nádherný zakrivený QLED monitor s QHD rozlíšením 2560 x 1440 
bodov pre prácu s grafikou, sledovanie filmov či hranie hier / 
Káble ukryté v stojane / 26,9“ displej s jasom 250 cd/m2 / VA 
panel pre intenzívnejšiu a jednotnejšiu čiernu, / Statický kontrast 
3000:1 / Doba odozvy 4 ms / Pomer strán 16:9 / Režim šetrení 
zraku a technológia Flicker Free / Quantum Dot panel / Rozhranie 
Mini-DisplayPort, HDMI

SAMSUNG  
LC27H711QEUXEN

395 €

4K UHD QLED monitor vhodný pre prácu s multimediálnym 
obsahom vo vysokom rozlíšení / Rozlíšenie 3840x2160 bodov / 
27,9“ displej s jasom 300 cd/m2 / Statický kontrast 1000:1 / Doba 
odozvy 1 ms / Pomer strán 16:9 / Režim šetrenia zraku a techno-
lógia Flicker Free / Picture In Picture / Herný mód / Technológia 
Quantum Dot pre veľmi presné zobrazenie farieb / Rozhranie: 
DisplayPort, 2x HDMI

SAMSUNG   
LC32F391FWUXEN

435 €
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Rýchla pamäťová karta typu micro SDXC UHS-I s kapacitou 64 GB 
/ rýchlostná trieda Class 10 s minimálnou rýchlosťou 10 MB/s / 
UHS-I (U3) rýchlosť až 100 MB/s čítanie a 60 MB/s zápis / Vhodná 
aj pre zápis 4K videa / SD adaptér / Záruka 10 let

Neuveriteľne tenké prevedenie a elegantný design / 27“ Full HD 
monitor / Najmodernejší PLS panel vhodný aj na hranie akčných 
hier / Rýchla odozva 4ms / Typický kontrast 1000:1 a jas 250 cd/
m2 / AMD FreeSync pre synchronizáciu s grafickou kartou / Široké 
pozorovacie uhly 178/178° / Technológia Flicker-Free / Porty:  
1 x Display port, 1 x HDMI

Monitor SAMSUNG   
LS27F358FWUXEN

Nádherný monitor  
v slim dizajne

Battlefield zdarma MS Office zdarma MS Office zdarma

Výpredaj  
posledná šanca!

SD adaptér  
v balení

199 €

Výkonný SSD disk pre domáce a kancelárske využitie / Kapacita 500 
GB / Formát 2,5“ / Využíva inovatívne čipy 3D V-NAND / Pokročilý 
radič Samsung a vysokokapacitnú vyrovnávaciu pamäť / Dynamic 
Thermal Guard / Vynikajúca ochrana dát šifrovaním AES 256bit / 
Rýchlosť čítania až 540 MB/s a zápisu 520 MB/s / 98000/ 90000 
IOPS (čítanie / zápis) / Záruka 5 rokov

SAMSUNG 
MZ-75E500B/EU

159 €
2990 €

SAMSUNG  
MB-MC64GA/EU



MÁTE OTÁZKU? NAPÍŠTE NÁM. DIGIPRO@DIGIPRO.SK

49 €

2990 €

1990 €

990 €

1990 €

33 €

Mechanická metla / Technológia rotujúcej trojkefy pozbiera 
z podlahy každú smietku / Zabudovaná nádoba na smeti sa 
vyprázdňuje jediným pohybom / Extrémne ľahká, váži menej 
ako 1 kg / Vhodná na parkety, laminát, dlaždice či linoleum

Hurrican Spin Broom  
+ náhradné kefy

1990 €

Starlyf Fast Heater 
izbový mini ohrievač

TOP PRODUKT

Vankúš na sedenie Miracle Bamboo môžete používať v práci, doma, v aute, na invalidnom vozíčku, je vhodný pre šoférov z povolania, 
BMFCP�OB�ÝQPSUPWÏ�[ÈQBTZ�t�#FäOÏ�WBOLÞÝF�OB�TFEFOJF�TB�NÙäV�TUMBǏJǸ�EPLPODB�NÙäV�[PTUBǸ�QP�ǏBTF�ÞQMOF�TQǥBTLOVUÏ�t�.JSBDMF�#BNCPP�
WÈN�BK�QP�OJFLPǥLP�IPEJOÈDI�[BCF[QFǏÓ�SPWOBLÞ�PQPSV�B�QPIPEMJF�t�1PǸBI�KF�WZSPCFOâ�[�CBNCVTPWÏIP�WMÈLOB�t�+F�IZQPBMFSHÏOOZ�EâDIB�B�
poťah je  samozrejme možné vyprať v pračke.

MIRACLE BAMBOO

Čistí, drhne a leští jediným pohybom ruky / Skončite hneď teraz s 
časovo náročným a namáhavým drhnutím – vďaka 300 ot./min. / 
Vyčistí takmer všetko, od malej špárky, po veľkú plochu, vo vnútri 
alebo vonku / žiadny kábel, ktorý prekáža / Vďaka užitočnej predlžo-
vacej násade vás nečaká žiadne kľačanie a hrbenie

Jedinečný inovatívny bezšvový valček s mikrovláknom a paten-
tovaným dávkovačom, ktorý plynule a precízne dávkuje farbu do 
valčeka. Vďaka tomu dosiahnete dokonalé a rovnomerné pokrytie 
a maľovanie tak pre vás bude hračkou. Navyše vám odpadnú 
nepríjemné prípravné práce, ako je zakrývanie nábytku, alebo 
naťahovanie krycej fólie na podlahu

Hurrican Spin Scrubber - elektrická 
čistiaca kefa + náhradné kefy

Paint Runner – valček na maľo-
vanie + náhradný valček

NOVINKA

Bežné ohrievače a prenosné radiátory sú objemné, ťažké a často spotrebujú veľa energie / Je to jeden z najmenších 
a najúspornejších izbových mini ohrievačov na svete / Jeho pomocou dokážete bleskurýchlo vyhriať miestnosť  
o veľkosti 20m2

3 v 1 akumulátorový vysávač / Ohybný kĺb praktický pre čistenie 
ťažko dostupných miest / Rotujúca vysokorýchlostná turbo kefa pre 
ešte lepšie výsledky / Bezkáblové vysávanie vďaka vysokovýkon-
nému lítiovo - iónovému akumulátoru (2150 miliampérov) / 
Extrémne ľahký 1,5 kg no zároveň s neuveriteľne silnou sacou silou 
/ Použiteľný od podlahy až po plafón / Vysávanie úplne bez námahy, 
využiteľný všade / 3 v 1 kombinovaná kefa

Livington Prime

97 €

1990 €



Historická električka, ktorá sama jazdí, vďaka gumičkovému 
pohonu a mechanickému prevodu. Električka sa rozbehne vďaka 
špeciálnemu kolesu na streche alebo môže jazdiť ako lanovka, na 
koľajniciach sú z oboch strán páčky, ktoré môžu zdvihnúť koľajnice 
nahor a vytvoriť tak šikmú plochu. Električkou môžete tiež predávať 
odkazy, ktoré vložíte do skrytej schránky na streche.
https://www.youtube.com/watch?v=G9LrNVo0raQ

Krásna stavebnica traktoru, ktorý dokonca sám jazdím vďaka 
gumičkovému pohonu. Traktor je navrhnutý podľa predlohy z 
minulého storočia. Na traktore nájdete 3 rýchlosti – park (traktor 
stojí a je pripravený k jazde), choď (traktor rachotí a ide pomaly 
vpred) a sport (traktor ide v plnej rýchlosti).
https://www.youtube.com/watch?v=nFvkzVAZZ3E

Fantastický mechanický hodinový stroj, ktorý si môžete nastaviť na 
požadovaný čas od 1 do 20 minút. Hodiny majú unikátny systém 
valčekového kyvadla a pracujú na gumičkový pohon. Pri chode 
jemne tikajú ako skutočné hodiny a ak nastavíte alarm, tak po 
uplynutí času budete počuť hlasité cvaknutie.
https://www.youtube.com/watch?v=sgnpydDI1yY

Zaujímavý mechanický kalendár s krásnym planetárnym mecha-
nizmom. Prekvapte svoju rodinu, priateľov a kolegov s originálnym 
kalendárom, ktorý ste si sami postavili! Funkcie Date Navigator 
pomáha identifikovať deň v týždni pre akýkoľvek dátum od roku 
2017 do roku 2044. Stačí nastaviť rok a mesiac, ktorý potrebujete, a 
zistiť, ktorý deň v týždni bude.
https://www.youtube.com/watch?v=4u_2QgmtVIk

Jedinečná sada 4 individuálnych miniatúrnych modelov pre dospe-
lých a deti od 5 do 80 rokov. Súprava zahrnuje vrtuľník, hydroplán, 
vzducholoď, lietadlo so základnými prvkami mechaniky
https://www.youtube.com/watch?v=j8bCFoY-_2M

Elegantné okvetné lístky, príjemná vôňa dreva a balerína so 
stromom šťastia ako držiak pre vaše obľúbené šperky. Ak otočíte 
krúžok na základni kvetiny, otvoria sa okvetné lístky. Sada obsahuje 
dva stojany rôznych tvarov -  v tvare baleríny a vo forme stromu 
šťastia pre náramky.
https://www.youtube.com/watch?v=mdKf4m2QYus

Jedinečná sada 4 individuálnych miniatúrnych modelov pre dospe-
lých a deti od 5 do 80 rokov. Sada obsahuje športové auto, traktor, 
nákladný automobil, električku so základnými prvkami mechaniky.
https://www.youtube.com/watch?v=j8bCFoY-_2M

Nádherná truhlička zdobená ornamentmi a ozubenými kolieskami. 
Ale pozor, iba ten, kto dokáže vyriešiť tajomstvo, ako sa šperkovnica 
vlastne otvára, si bude môcť vychutnať poklad ukrytý vo vnútri.
https://www.youtube.com/watch?v=7T5LmfQGmoc

Dynamometer je veľmi zaujímavý a neobvyklý suvenír postavený 
na princípe rulety. Fúkaním na jedno z koliesok na dynamometri 
uvidíte, ako celý systém funguje. Podľa toho ako silne fúknete, tak 
šípka skáče z jedného do druhého piktogramu, ktorá vám ukáže, čo 
musíte urobiť. Dynamometer umožňuje pochopiť princípy mechani-
ky - kaskádových prevodov a mechanického spojenia známeho ako 
„ženevský pohon“.
https://www.youtube.com/watch?v=0beH8DY3kXU

Električka UGEARS

Traktor UGEARS

Časovač UGEARS 20 MIN Kalendár UGEARS

Lietajúce stroje UGEARS MODEL 
U-FIDGET

Kvetina UGEARS

Vozidlá UGEARS MODEL U-FIDGET

Vozidlá UGEARS MODEL U-FIDGET

Dynamometer UGEARS

37 €

25 €

3499 €

777 €

777 €

2995 €

1299 €

21 €

1299 €



 

Technické parametre výrobkov sú prevzaté z katalógov výrobcov alebo iných dostupných zdrojov. eD` system Slovakia, s.r.o. sa ospravedlňuje za prípadné technické nezrovnalosti. Niektoré obrázky použité v tomto letáku môžu byť 
ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. Pôvodná cena je cena tovaru pri uvedení do predaja v eD` system Slovakia, s.r.o. Dostupnosť akciových produktov a darčekov je limitovaná uvedeným časovým obdobím, prípadne vypredaním 
zásob. Akciové produkty nemusia byť dostupné vo všetkých partnerských predajniach DIGIPRO na okamžitý odber. DIGIPRO počítačové zostavy vyrába eD` system Slovakia, s.r.o. a zároveň aj distribuuje.

Pamäťová karta - čítanie až 98 MB/s / Memory zone android 
aplikácia zdarma / A1 karty pre rýchlejšie načítanie aplikácií na 
smartphone / Vhodné pre natáčanie Full HD videí / + SD Adaptér
16GB cena:          9,49 €
32GB cena:          15,90 €

Elektrická ústna sprcha antibakteriálna, vodná nádržka 1600ml, 
tlak vody 0-90 PSI, 1700 impulzov za minútu, 5 druhov výmenných 
nadstavcov, vstavaný zásobník až pre 9 nadstavcov

Externý disk USB 3.0 (spätne kompatibilný s USB 2.0) / 5400ot
500GB      cena: 49,16 €
750GB      cena: 51,90 €
1 TB           cena: 61,90 €
2 TB           cena: 91,90 €

2 otvory na hrianky / funkcia prerušenia opekania / funkcia ohrevu 
pečiva / automatické vyhadzovanie / odnímateľný podnos na 
omrviny / automatické vypnutie / 6 stupňov nastavenia opekania / 
nadstavec na ohrev pečiva je súčasťou / úložný priestor pre prívodný 
kábel / protišmyková úprava spodnej časti / príkon 800W

So Sandisk® compact MobileMate Micro čítačkou pamäťových kariet 
a SD adaptérom je prenos hudby, videí, fotiek a osobných dát medzi 
Vaším mobilným telefónom a PC rýchly a pohodlný.

Full HD LCD monitor 1920×1080/ VESA / IPS / 5ms / 60Hz / 250 cd/
m2 / 1000:1 / HDMI / DVI-D / D-SUB (VGA)/ Flicker-Free /  
Low Blue Light

'MBTI�EJTL�64#�����t�SâDIMPTǸ�ǏÓUBOJB�Bä����.#�T

Full HD LCD monitor 1920×1080 / VESA / IPS / 5ms / 60Hz / 250 
cd/m2 / 1000:1 / HDMI / DVI-D / D-SUB (VGA) / Flicker-Free / Low 
Blue Light

Pamäťová karta SanDisk Ultra 
microSDHC Android

Dr. Mayer WT5000  
domáca ústna sprcha

Externý disk WD ELEMENTS TM  
PORTABLE

Tristar BR1013 hriankovač

Čítačka kariet SanDisk Mobile-
Mate Duo

Philips 243V7QDSB/00dnes

USB flash disk SanDisk Ultra Flair™ 
USB 3.0 32GB

Philips 273V7QDAB/00

od 949 €

7096 €

od 4916 €
1574 €

426 €

122 €

1590 €

171 €


