SPECIÁLNÍ
NABÍDKA
PLATNOST OD 1. 11. DO 31. 12. 2017
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Wireless Display Adapter V2

Wireless Desktop 3050 CZ/SK

- Bezdrátový TV adaptér umožňující
snadné připojení telefonu, tabletu
nebo notebooku k monitoru nebo TV
- Podporuje technologii Miracast a WIDI
- Jednoduché zapojení do USB a HDMI
- Spolehlivé připojení až 7m

- Set moderní bezdrátové myši a bezdrátové klávesnice
- Klávesnice s tichými klávesy s hojností multimediálních
kláves pro zjednodušení práce
- Klávesnice vybavena
zabudovanou měkkou
podložkou zápěstí
- Technologie BlueTrack

1 590,-

s DPH

107276

1 380,-

s DPH

107249

Sculpt Comfort Desktop Wireless CZ/SK

Sculpt Ergonomic Desktop Wireless CZ/SK

- Moderní, bezdrátový a ergonomický set klávesnice a myši
- Klávesnice se zaobleným designem pro snadnou dostupnost
kláves a odnímatelnou ergonomickou podložkou
- Myš navržená pro praváky
s přizpůsobitelnými tlačítky
- Šifrovací technologie
Advanced Encrytion Technology

- Bezdrátový, ergonomický set klávesnice
a myši pro maximální pohodlí a produktivitu
- Neutrální sklon zápěstí
a měkká opěrka
- Pokročilý ergonomický
design myši s tlačítky
pro usnadnění práce

1 750,-

s DPH

107046

2 700,-

s DPH

107045

Natural Ergonomic Keyboard 4000, CZ

All-in-One Media Keyboard Wireless,CZ/SK

- Ergonomicky laděná klávesnice s širokou
nabídkou funkcí pro jednodušší ovládání
- Multimediální a programovatelná
tlačítka, posuvné tlačítko zoom
- Vypouklá podložka pro
přirozený sklon zápěstí

- Moderní klávesnice s odolnou konstrukcí
a odolností proti polití
- Vícedotykový trackpad pro
jednoduché ovládání
- Bezdrátové připojení
a šifrovací technologie
Advanced Encryption Standard

1 340,-

s DPH

105920

890,-

s DPH

107088

Sculpt Mobile Mouse Wireless, černá

Sculpt Ergonomic Mouse Wireless, černá

- Elegantní bezdrátová myš s BlueTrack
technologií pro užití na jakémkoli povrchu
- Usnadnění práce díky čtyřsměrnému
kolečku
- Designováno pro obě ruce
- Tlačítko Windows pro nabídku Start

- Ergonomická bezdrátová myš
pro maximální pohodlí
- Rolovací tlačítko umožňující
pohyb čtyřmi směry
- Technologie BlueTrack umožňuje
pohyb téměř na jakémkoli povrchu
- Praktická tlačítka Windows a zpět

695,-

1 190,-

s DPH

107050

s DPH

107051

