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

LifeChat LX-3000 černá

Microsoft LifeCam HD-3000 černá

- Pohodlná sluchátka s tlačítkem
pro přijetí hovoru
- USB 1,1 a vyšší, kabel 1,8 m
- Integrovaný ovladač hlasitosti
- Mikrofon s potlačením šumu

- HD kamera spolupracuje se Skype,
Facebook, Youtube, Twitter apod.
- Reálné rozlišení: 720p při 30 snímcích/s
- Širokoúhlá obrazovka 16:9
- Technologie TrueColor pro jasný
a výrazný obraz téměř za podmínek
- Mikrofon potlačující šum

790,-

s DPH

103920

700,-

s DPH

106921

Wireless Desktop 850 CZ/SK

Wireless Desktop 900 CZ/SK

- Set bezdrátové optické myši a klávesnice s dosahem až 4,5 m
- Bezpečné psaní díky technologii šifrování
Advanced encryption Standard
- Klávesové zkratky
Windows pro
zjednodušení práce
- Přesná optická technologie Microsoft

- Bezdrátový set myši a klávesnice se spolehlivým vysílačem
- Moderní design klávesnice s tichými klávesy
- Pohodlná myš vhodná
pro leváky i praváky
- Programovatelná
tlačítka usnadňující
přístup k nejčastěji používaným funkcím

940,-

s DPH

107251

990,-

s DPH

107250

Wired Keyboard 600 USB, CZ

Basic Optical Mouse, černá

- Klávesnice určená pro domácí i kancelářské používání
- Spolehlivá klávesnice
odolná proti polití
- Multimediální klávesy
a klávesy Windows

- Praktická myš pro použití
v kanceláři i doma
- Základní sestava tlačítek
- Citlivé optické snímání

370,-

s DPH

106442

299,-

s DPH

107058

Comfort Mouse 4500 USB, Lochnes Grey

Wireless Mobile Mouse 1850, černá

- Univerzální myš pro leváky i praváky
- Technologie BlueTrack pro
používání na jakémkoli povrchu
- Pět programovatelných tlačítek

- Bezdrátová myš s kompaktním designem
pro obě ruce ideální na cestování
- Výdrž baterií až 6 měsíců
a dosah až 5 m
- Dokonalá mobilita,
úložný prostor pro přijímač
- Dostupná ve více barevách

485,-

s DPH

106904

399,-

s DPH

107077

107078

107080

