
2009-es katalógusunkban a számítástechnikai eszközök és kiegészítõk között számos újdonságot kínálunk, 

melyek praktikus és megbízható megoldást jelenthetnek mindennapi munkája során. Cégünk kiemelt felada-

tának tartja, hogy kínálatunkban a számítástechnikai eszközök és kiegészítõk folyamatosan változó és növekvõ 

piacán megjelenõ termékekbõl a legkülönfélébb alkalmazásokra is megfelelõ, célszerû, innovatív megoldá-

sokat kínáljon Önnek. Az általunk kínált termékek mind neves nemzetközi gyártók világszínvonalat képviselõ, 

kimagasló minõségû termékei. A folyamatos mûszaki fejlõdés következtében a katalógusunkban megtalálható 

egyes termékek paraméterei az év során változhatnak, egyes esetekben adott termékek helyett az azokat 

felváltó újabb, jellemzõen modernebb, „többet tudó” termékek léphetnek. Részben szintén a fenti okokból, 

a termékek bizonyos körének árai a megszokottnál gyakrabban változhatnak. Javasoljuk, hogy a termékek 

kiválasztásánál, rendelésénél a fentiekre legyen fi gyelemmel, és az aktuális választékról és árakról kérdezze 

munkatársainkat.
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Számítástechnika kellékek
szoftver | software

Microsoft Windows XP operációs rendszer
rendelési kód típus

390-4900 Windows XP Home Edition HU

390-4901 Windows XP Professional HU

A Windows XP Professional számos újdonságot kínál, melyek közül az alábbi tíz a legfontosabb:   Új 

Windows rendszermag. A Windows XP Professional a Windows 2000 és Windows NT Workstation rend-

szerek programkódjára épül. Ez a kód, más néven az NT kernel vagy új Windows-rendszermag teszi 

a Windows XP rendszert jóval hatékonyabbá, biztonságosabbá és stabilabbá, mint a Windows Me, 

Windows 98 vagy Windows 95. Mostantól számos olyan alkalmazás is futhat a Windows XP rendsze-

ren, amely korábban csak Windows 9x operációs rendszerrel volt működőképes. Eszközmeghajtók 

visszaállítása. Elkerülhető, hogy instabillá váljon a rendszer, mivel visszaállíthatók a korábbi, jól mű-

ködő meghajtóprogramok. Automatikus rendszer visszaállítás. A Windows XP Professional elősegíti a 

biztonságimásolat-készítést, megakadályozza a nélkülözhetetlen adatok elvesztését. 

Microsoft Windows Vista operációs rendszer
rendelési kód típus

Windows Vista Home Premium 32-bit HU DVD

390-4911 Windows Vista Home Premium 64-bit HU DVD

390-4912 Windows Vista Home Basic 32-bit HU DVD

390-4913 Windows Vista Home Basic 64-bit HU DVD

390-4914 Windows Vista Ultimate 32-bit HU DVD

390-4915 Windows Vista Ultimate 64-bit HU DVD

390-4916 Windows Vista Business 32-bit HU DVD

390-4917 Windows Vista Business 64-bit HU DVD

Jó döntés a vállalkozás számára - ma és holnap A Windows Vista Business az első Windows operációs 

rendszer, amely a kisvállalkozások igényeinek fi gyelembe vételével készült. Elősegítheti üzleti sikereit a 

fejlett, áttekinthető felhasználói felhasználói felülettel, ahol gyorsan és egyszerűen kereshet adatokat a 

számítógépen vagy az interneten. Az új, hatékony biztonsági funkciókkal kézben tarthatja és megvéd-

heti a vállalkozás szempontjából fontos információkat, melyek az ügyféllel kiépített bizalmi kapcsolat 

alapját képezik. A növekvő vállalkozások számára a hordozható számítógépes lehetőségek lehetőséget 

nyújtanak a kapcsolattartásra irodán belül és kívül. 

Microsoft Windows 2003 Server
rendelési kód típus

390-4930 Windows 2003 Server Standard R2a HU CD

390-4931 Windows 2003 Server Device CAL HU 5 CAL

390-4932 Windows 2003 Server Device CAL HU 1 CAL

390-4933 Windows 2003 Server User CAL HU 5 CAL

390-4934 Windows 2003 Server User CAL HU 1 CAL

A Windows Server 2003 termékcsalád a Windows 2000 Serveren leginkább bevált technológián alapul, 

üzembe helyezése, felügyelete és mindennapi használata pedig könnyebbé vált. Az eredmény: Nagy 

teljesítményű infrastruktúra, amely által a hálózat a szervezet stratégiai eszközévé válik. A Windows 

Server 2003 termékcsalád rendelkezik mindazon funkciókkal (biztonság, megbízhatóság, méretezhe-

tőség és nagyfokú rendelkezésre állás), amelyeket a vásárlók egy célkitűzéseik szempontjából kritikus 

fontosságú Windows kiszolgálói operációs rendszertől joggal elvárnak. Ezenkívül a Microsoft továbbfej-

lesztette és bővítette is a Windows kiszolgálói operációs rendszereit, lehetővé téve a szervezetek szá-

mára a Microsoft .NET által nyújtott előnyöket: az információk, az emberek, a rendszerek és az eszközök 

összekapcsolását

Microsoft Windows Small Business Server 2003
rendelési kód típus

Win Small Business Server Standard 2003 R2 HU

390-4941 Win Small Business Server Premium 2003 R2 HU

390-4942 Win Small Business Server CAL 2003 HU 5 Clt Device CAL

390-4943 Win Small Business Server CAL 2003 HU 5 Clt User CAL

A Backofi ce Small Busines Server (SBS) 4.5 úgy lett tervezve, hogy az SBS management consol-on át 

menedzseljük a kiszolgálónkat helyileg. A konzolon egy helyen elvégezhetjük mindennapi adminiszt-

ratív feladatainkat. Microsoft Netmeeting program segítségével távolról is adminisztrálhatjuk az SBS 

4.5-öt RAS-on keresztül vagy VPN-en keresztül. Netmeeting kapcsolat segítségével az SBS-en futó 

programokat tudjuk használni távolról.
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d
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Számítástechnika kellékek
szoftver, notebook | software, notebook

Microsoft Offi ce
rendelési kód típus

390-4920 Offi  ce 2007 Basic SB Pro H/S HU

390-4921 Offi  ce 2007 Basic HU 1pk w/OfcPro2007Trial (MLK)

390-4922 Offi  ce 2007 Small Business HU 1pk w/OfcPro2007Trial (MLK)

390-4923 Offi  ce 2007 Professional HU 1pk (MLK)

390-4924 Offi  ce 2007 Home and Student HU 1pk (MLK)

390-4925 Offi  ce 2003 Basic HU CD w/SP2 1 pk

390-4926 Offi  ce 2003 Small Business HU CD w/SP2 1 pk

390-4927 Offi  ce 2003 Professional HU CD w/SP2 1 pk

390-4928 Offi  ce XP Small Business HU CD w/SP3

A Microsoft Offi  ce a világ vezető asztali eszközcsomagja, amelyet az Offi  ce  tovább fejleszt a kommu-

nikáció, a dokumentum-létrehozás és -megosztás és az információfelhasználás hatékonyságának nö-

velésével, illetve az üzleti folyamatok javításával. A Microsoft Offi  ce Rendszer megszokott, egyszerűen 

használható alkalmazásai segítenek az üzleti kihívások megoldásában, a hatékonyság növelésében és 

jobb eredmények elérésében.

CRM 3.0
rendelési kód típus

390-4950 CRM Small Business Server 3.0 HUN CD

390-4951 CRM Small Business CAL 3.0 HU CD 1 CAL

390-4952 CRM Small Business CAL 3.0 HU CD 5 CAL

A Microsoft Dynamics CRM feladata, hogy az információ technológia eszközeivel járuljon hozzá a fel-

használóik ügyfélkezelési folyamataihoz. A Microsoft Dynamics CRM az ismerős kezelőfelületek révén 

igazodik a munkatársak mindennapi munkájához és gyakorlatilag megszünteti a rendszer kezelési tan-

folyamok szükségességét. Az on-line, off -line és mobil hozzáférés és az alkalmazott szerepkörök teszik 

lehetővé, hogy pontosan igazodjon cége mindennapi működéséhez.

a

b

a

b

a

b
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HP Pavilion DV5-1120eh notebook
rendelési kód típus

164-8101 FP729EA

Croft, 15,4” wxga bv, Athlon QL-62 2.1GHz, 2x1GB, 160GB, DVDRW, ATI RadeonHD3450+512MB,

 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium

HP Pavilion DV5-1140eh notebook
rendelési kód típus

164-8102 FT123EA

Max, 15,4” wxga bv, Intel Dual-Core T3200 2.0GHz, 2x1GB, 160GB, DVDRW, Nvidia GeForce9200M 

GS+256MB, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium
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Számítástechnika kellékek
notebook | notebook
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HP Pavilion DV5-1160eh notebook
rendelési kód típus

164-8103 FW708EA

Max, 15,4” wxga bv, Intel Dual-Core T3400 2.1GHz, 2x1GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M 

GT+512MB, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium

HP Pavilion DV5-1180eh notebook
rendelési kód típus

164-8104 FT156EA

Max, 15,4” wxga bv, Intel Core 2 Duo T5800 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, Nvidia GeForce 9600M 

GT+512MB, DVB-T tuner, 802.11b/g, BT, webcam, remote, Windows Vista Home Premium

HP Pavilion DV5-1199eh notebook
rendelési kód típus

164-8105 FW714EA

Max 1.0a Bronze, 15,4”” wxga ag + Flush Glass, Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, 

Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, 802.11b/g, BT, FPR, webcam, remote, Windows Vista Home 

Premium

HP Pavilion DV5-1190eh notebook
rendelési kód típus

164-8106 FT157EA

Max 1.0a Bronze, 15,4”” wxga ag + Flush Glass, Intel Core 2 Duo P7350 2.0GHz, 1+2GB, 250GB, DVDRW, 

Nvidia GeForce 9600M GT+512MB, 802.11b/g, BT, FPR, webcam, remote, Windows Vista Home 

Premium
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Asus F5RL-AP336 notebook
rendelési kód típus

390-0333 F5RL-AP336

Notebook Pentium dual-coreT2390 (1.86GHz,),2GB DDR2, 250GB,DVD 15.4” (WXGA,Color Shine) - 

Pentium dual-core T2390 (1.86GHz,533MHz FSB,64bit,1MB L2 Cache) - ATI Xpress X1100 - 2GB(2Gx1) 

DDRII667 - 250GB HDD(SATA 5400rpm) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN-, 1.3M Rotating 

Webcam - 6 cell.Táska,egér

Asus F7F-7S067 notebook 
rendelési kód típus

390-0334 F7F-7S067

Intel Dual Core Intel 945GM 1GB DDR2 1(17” (WXGA+, Glare type, Color Shine) - Pentium dual-core T 

T2250(1.7GHz,FSB533,2MB L2 Cache - Intel 945GM - 1.3Mp Webcam - 1024MB DDRII667 - 160GB HDD 

(SATA 5400rpm) - S-Video(TV-Out) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN – Bluetooth – Mice+bag)

Asus N50VC-FP001C notebook
rendelési kód típus

390-0348 N50VC-FP001C

15.4” (WXGA,LED) - Core2 Duo P7350 (2.00GHz,1066MHz FSB,64bit,3MB L2 Cache,24W) - nVIDIA 

GeForce9300M GS 512MB VRAM - 3072MB(2GB+1GB) DDRII800 - 320GB HDD(SATA 5400rpm) - 

DVD Super Multi DL - Webcam - 5100 WLAN - Bluetooth - FingerPrint - TPM - 6 cell-Vista Premium-

Táska,egér, Levegő Ionizátor

Asus X51L-AP136 notebook
rendelési kód típus

390-0329 X51L-AP136

15.4” (WXGA,Color Shine) - T5450(1.66GHz,800MHz FSB,64bit,2MB L2 Cache)- Intel GL960 - 2048MB(1GBx2) 

DDRII667 - 160GB HDD(SATA 5400rpm) - DVD Super Multi DL - 802.11b/g WLAN - 6 cell

Asus X52SG-AP176 notebook
rendelési kód típus

390-0328 X52SG-AP176

15,4” WXGA Color Shine 1280×800, Core2 Duo T5750(2.0GHz,667MHz FSB,64bit,2MB L2 Cache),Intel 

965PM, nVIDIA GeForce9300M G 256MB VRAM3072MB(2GB+1GB) DDRII667 250GB HDD(SATA 

5400rpm),Optikai meghajtó: DVD Super Multi DL,802.11bg WLAN,Bluetooth Webcam Akkumulátor: 

6 cell,táska.egér
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Falcon FI 2571 hordozható számítógép táska
rendelési kód termék kód szín méret

895-0200 FI 2571 fekete 41 x 35 x 14 cm

• anyaga DuraTuff  , DuraHide szegéllyel • a fő rekesz teljesen párnázott, a fedélben zsebekkel papírlapok 

és hajlékony lemezek részére • elöl nagy rekesz húzózáras zsebbel, tolltartóval, zsebekkel • húzózá-

ras kábeldobozzal • kitámasztható fedél, mely lehetővé teszi a számítógép használatát a táskában 

• tömeg: 1,4 kg • számítógépméret: 15,4”

Falcon FI 8112F számítógép üzleti táska
rendelési kód termék kód szín méret

895-0210 FI 8112F fekete 45 x 33 x 12 cm

• anyaga DuraTuff  , DuraHide szegéllyel • a fő rekesz teljesen párnázott, a fedélben zsebekkel papírlapok 

és hajlékony lemezek részére • elöl nagy rekesz húzózáras zsebbel, tolltartóval, zsebekkel • húzózá-

ras kábeldobozzal • kitámasztható fedél, mely lehetővé teszi a számítógép használatát a táskában 

• tömeg: 1,4 kg • számítógépméret: 15,4”

Falcon Fl 2591 hordozható számítógép táska
rendelési kód termék kód szín méret

895-0443 Fl 2591 fekete 43 x 31 x 12 cm

• anyaga DuraTuff  • dokumentumtartó rekeszek • elülső húzózáras zseb • levehető vállpánt • tömeg: 1,3 

kg • számítógép-méret: 15,4”

Falcon Diamond Business számítógép táska
rendelési kód termék kód szín méret

895-0479 Fl 2534 khaki 45 x 35 x 12 cm

• anyaga DuraFibre • párnázott számítógéptartó • zipzáras zsebek • tömeg: 1,25 kg • számítógép-méret: 

17” • levehető vállpánt

Falcon Diamond Business számítógép táska
rendelési kód termék kód szín méret

895-0480 Fl 2535 khaki 37 x 27 x 11 cm

• anyaga DuraFibre • párnázott számítógéptartó • zipzáras zsebek • felhajtható elülső rekesz nagymeny-

nyiségű anyagok tárolására • tömeg: 0,95 kg • számítógép-méret: 14”
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Canon MP210 multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

124-0140 MP210

Sebesség lap/perc (fekete): 22, Sebesség színes A4: 17, Felbontás: 4800x1200 dpi, Papírformátum: A4, 

Csatlakozó: USB, Driver: Windows 98-tól, Bemeneti lapadagoló: 150 lap, Duplex: manuálisan, Scanner: 

CIS 600x1200 dpi, Patronok száma: 2, Papír méretek: A4, B5, A5, Letter, Legal, boríték; 10 x 15 cm, 13 

x 18 cm, Lapadagolóból: 64-105g/m2, Canon speciális médiákból akár 273 g is, Patron kompatibilitás: 

PG40; CL41 (3 színű)

HP Offi ceJet Pro K7100 tintasugaras nyomtató
rendelési kód típus

164-0114 Offi  ceJet Pro K7100

Nyomtatás többféle papírméretre szegéllyel vagy anélkül A3+ méretig, A4-es nyomtatás: akár 25 ol-

dal/perc fekete vagy 20 oldal/perc színes nyomtatási sebességgel, 4 festékes színes nyomtatás 4800 dpi 

opt. felbontással vagy opcionális 6 festékes nyomtatás, opcionális duplex egység kétoldalas nyomtatás-

hoz, vastag/speciális papírok használatának lehetősége 280 g/m2 súlyig, poszternyomtatási funkció, 

USB Hi-speed és párhuzamos port

Canon MP610 multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

124-0145 MP610

Nyomtatás, lapolvasás, másolás, közvetlen nyomtatás fényképezőgépről, memóriakártyáról, és mobil-

telefonról, közvetlen képjavítás, 5 cm-es színes TFT kijelzővel és Easy-Scroll vezérlőtárcsával, 31/24 lap/

perc, CD DVD nyomtatás, 9600x2400 nyomt. felbontás.

Patron típus: PGI-5, CLI-8BK, CLI-8C, M, Y

Canon MX310 multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

124-0154 MX310

Nyomtatás, lapolvasás, másolás, fax, 30 lapos ADF, közvetlen nyomtatás fényképezőgépről, 4800x1200 dpi, 

22/17 lap/perc, fax átviteli seb: 3 mp/oldal, PG-40, CL-41 (opcionális - PG-37, CL-38 és PG-50, CL-51)
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Számítástechnika kellékek
nyomtató | printer

HP Offi ceJet Pro K5400 tintasugaras nyomtató
rendelési kód típus

164-0176 jOffi  c ejet Pro K5400

Felbontás (dpi): 4800 x 1200, Maximális nyomtatási sebesség lap/perc: 36 lap/perc, Parancsnyelv: HP 

PCL3 GUI, Papír mérete: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 

mm), B5, (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Memória 

(alap/maximális) MB: 32MB/32MB, Csatlakozás: 1 Hi-Speed USB (kompatibilis az USB 2.0 specifi ká-

cióval), Bemeneti lapadagoló: 250, Kimeneti lapadagoló: 150, Havi terhelhetőség (oldal): 7500 lap/

hó, Meghajtó program: Windows 2000, Windows XP (32 bites), Windows XP x64 Edition, Windows 

Vista®- kompatibilis, Mac OS X (10.3, 10.4), Mellékelt szoftverek: Nyomtatószoftver CD-ROM-on (nyom-

tatótelepítő szoftverrel, nyomtatómeghajtókkal,, felügyeleti eszközökkel és felhasználói kézikönyvvel), 

Fogyasztás (készenléti/nyomtatáskor): 6,25W/80W

HP OJ 5610 tintasugaras multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

Offi  ceJet 5610

• HP thermál tintasugaras

• maximum 20 oldal percenként

• legfeljebb 4800 x 1200 dpi

• 100 lapos adagolótálca

• USB - kompatibilis az USB 2.0 specifi kációval

• legfeljebb 1500 lap havonta

• 435 x 418 x 235 mm

• patron típus: C8727A (fekete), C9352A (színes), C6658 (fotó)

Canon LBP3010 lézernyomtató
rendelési kód típus

124-0164 LBP3010

Nyomtatási sebesség: 14 oldal/perces fekete-fehér (A4) 

Nyomtatási módszer: Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás 

Nyomtatás minősége: Max. 2400 x 600 dpi felbontás automatikus képfi nomítással 

Nyomtatási felbontás: 600 x 600 dpi felbontásig 

Első oldal elkészülési ideje: Kb. 8,5 másodperc vagy kevesebb 

Élettartam: Maximum 5000 oldal/hónap 

Memória: 2 MB 

Nyomtatási nyelvek: CAPT (Canon Advanced Printing Technology) 

Interfész és csatlakoztathatóság: USB 2.0 Hi-Speed, Canon BC-30/BC-30e patronnal 

Canon LBP5000 lézernyomtató
rendelési kód típus

LBP5000

Nyomtatási sebesség: Percenként 8 fekete, illetve 8 színes A/4-es oldal

Nyomtatási módszer: Elektrofotografi kus nyomtatás lézerfény használatával

Felbontás . 600 x 600 dpi

Papíradagolás: 250lap

Papírméret: A4, B5, A5, Legal, LTR, Executive, C5/COM10/DL/Monarch/ B5 borítékok, névjegykártya

Egyedi papírméret (76,2 – 215,9 mm szélesség, 127,0 – 355,6 mm hosszúság)

Méretek (Sz x Mé x Ma): 407 x 365 x 374 mm

Tömeg (kazetta nélkül): 16 kg

Teljesítményfelvétel: Működés közben átlagosan kb. 207 W, készenlétben átlagosan kb. 18 W

a

b

c

d

e

Canon MF4010 lézer multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

124-0156 yMF4010 Lézer multifunkciós nyomtató

Készülék típusa: MONO minden-az-egyben lézernyomtató

Bemelegedési idő: bekapcsolástól számítva 9 másodperc

Papírkapacitás: 250 lap

Nyomtatási sebesség: 20 lap/perc

Felbontás: 600x600 dpi

Lapolvasási felbontás: 600x1200 dpi

Tömeg: 12,7 kg
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HP LaserJet P2014 lézernyomtató
rendelési kód típus

164-0132 LaserJet P2014

Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Max. 23 oldal/perc

Nyomtatási minőség (fekete, legjobb minőség): Max. 1200 x 1200 dpi

Első lap kinyomtatása (fekete, A4): <8,5 mp (azonnal kapcsoló beégetőmű, bemelegedési idő nélkül)

HP LaserJet P2015 lézernyomtató
rendelési kód típus

164-0133 LaserJet P2015

A4, 26 lap/perc; 1200x1200 dpi felbontás,

400 MHz Motorola CPU, 32 MB RAM (max. 288 MB)

1x50 lapos adagoló, opcionális második 250 lapos adagoló

HP PCL6, HP PCL5e;HP PostScript L3;

High-Speed USB (USB 2.0 kompatibilitás)

MS Win98/2000/ME/XP, Mac OS 10.2.8 és újabb

15 000 oldal havi terhelhetőség;

HP LaserJet print cartridge Q7553A és Q7553X

HP LaserJet P3005 lézernyomtató
rendelési kód típus

164-0130 LaserJet P3005

Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Max. 33 oldal percenként

Nyomtatási minőség (fekete, legjobb minőség): Legfeljebb 1200 x 1200 dpi

Kétoldalas nyomtatás beállításai: LJ P3005dn / LJ P3005d / LJ P3005x: Automatikus (alapkiépítésben)

LJ P3005n / LJ P3005: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)

Nyomtatási technológia: Monokróm lézer

Első lap kinyomtatása (fekete, A4): 9,5 mp-en belül (készenléti és üzemkész állapotból)

Xerox Phaser 6115 MFP multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

134-1205 6115 MFP

•  Nyomtatási sebesség: max. 20 lap/perc mono, 

5 oldal/perc színes

• Terhelhetőség: max. 35.000 oldal / hó

• Papírbemenet: 200 lap + aut. adagoló 50 lap

• Kétoldalas nyomtatás: alapkiépítésban

•  Másolás első oldal elkészítési ideje: 23s ff /14s színes

•  Másolási sebesség: max. 12 lap/p ff , 5 lap/p színes

• Másolat felbontása: 600 x 600 dpi

•  Nyomtatás első oldal elkészítési ideje: 

14s mono/23s színes

• Nyomtatási felbontás: 2400 x 600 dpi

• Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet

• Memória: 128 MB

• Szkennelés: célhely – e-mailbe, TWAINalkalmazás

•  Fax: beágyazott fax 

(33,6 kbps MMR/MR/MH tömörítéssel)

Xerox Workcentre 3119 MFP multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

134-1300 3119 MFP

• Nyomtatási sebesség: akár 18 lap/perc (A/4)

• Első oldal elkészítési ideje: 11 sec

• Terhelhetőség: max. 10.000 oldal / hó

• Papírbemenet: Kézitálca /1 lap, főtálca / 250 lap

• Papírkimeneti tálca: 50 lap

• Másolási felbontás: max. 600 x 600 dpi

• Nyomtatási felb.: max. 600 x 600 dpi

•  Másolási funkciók: auomatikus igazítás, klónozás, két

oldal másolása egy lapra, kicsinyítés/nagyítás

• Nyomtatási funkciók: kicsinyítés/nagyítás,

poszterkészítés, oldalmérethez igazítás, vízjel

•  Szkennelés: számítógépbe, Nuance PaperPort® 

SE 10.0
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HP LaserJet CP2025 lézernyomtató
rendelési kód típus

164-0147 LaserJet CP2025

Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4)Akár 20 oldal percenként. Nyomtatási minőség 

(színes, legjobb minőség)Max. 600 x 600 dpi. Kihasználtság (havi, A4): Max. 40000 oldal. Kétoldalas 

nyomtatás beállításai: Kézi (illesztőprogram támogatja). Maximális bemeneti kapacitás (lap): Max. 

550. Nyomtatási technológia: In-line színes lézernyomtatási technológia. Nyomtatási technológia fel-

bontása: HP ImageREt 3600. 

HP Color LaserJet 5550 színes lézernyomtató
rendelési kód típus

164-1505 Color LaserJet 5550

Nyomtatási technológia: Soros színes lézer, közvetlen oldal nyomtatás

Nyomtatási minőség (színes, legjobb minőség): max. 600 x 600 dpi

Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4): maximum 28 oldal per perc

Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): maximum 28 oldal per perc

Első lap kinyomtatása (fekete, A4): < 16 mp

Papírtálcák maximális száma: 5

Kétoldalas nyomtatás beállításai: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)

HP Color LaserJet 4700 színes lézernyomtató
rendelési kód típus

164-1500 Color LaserJet 4700

Nyomtatási technológia: In-line színes lézer

Nyomtatási minőség (színes, legjobb minőség): max. 600 x 600 dpi

Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4): Percenként akár 30 oldal

Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4): Percenként akár 30 oldal

Első lap kinyomtatása (fekete, A4): < 10 mp

Kétoldalas nyomtatás beállításai: Kézi (meghajtó támogatás biztosított)

Szabványos memória: 160MB

Maximális memória: 544 MB

Merevlemez kapacitása: 40GB

Xerox Phaser 6180 színes lézernyomtató
rendelési kód típus

134-1060 6180N

134-1061 6180DN

•  Nyomtatási sebesség: max. 25 lap/perc mono, 

20 lap/perc színes (A/4)

• Első oldal elkészítési ideje: 10 sec színes

• Terhelhetőség: max. 60.000 oldal/hó

•  Papírbemenet: méret: A/4/150+250 lap 

(2 db tálca)

• Papírkimeneti tálca: 300 lap

•  Kétoldalas nyomtatás: 6180N - opcionális, 

6180DN - alapkiépítés

• Nyomtatási felbontás: 600 x 600 x 4 dpi

• Processzor: 400 MHz

•  Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, 

párhuzamos, opcionális többprotokollos kálózati 

kártya, opcionális vezeték nélküli hálózati csatoló

• Memória: (alap/max) 128 MB / 1152MB

Xerox Workcentre 3200 MFP multifunkciós nyomtató
rendelési kód típus

134-1305 3200 MFP

• Nyomtatási sebesség: max 24 lap/perc

• Terhelhetőség: max. 10.000 oldal / hó

•  Papírbemenet: Kézitálca/1 lap, főtálca/250 lap, 

ADF /30 lap

• Másolási felbontás: max. 600 x 600 dpi

• Első másolat/print elkészítési ideje: 10 sec

• Nyomtatási felbontás: max. 1200 x 1200 dpi

• Memória / Processzor: 64 MB/300 MHz

• Csatlakoztathatóság: USB 2.0

•  Szkennelési funkciók: számítógépre R SE 

Personal Edition, PDF, JPEG, TIFF, színes 

szkennelés, TWAIN, WIA

illesztőprogramok, akár 4800 x 4800 javított dpi

• Fax: beágyazott fax (33,6 kbps MH/MR/MMR/JBIG/

JPEG-tömörítéssel)

a

b

c

d

e
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Xerox Phaser 8560 színes lézernyomtató
rendelési kód típus

134-1080 8560N

134-1081 8560DN

•  Nyomtatási sebesség: max. 30 lap/perc mono, 

30 lap/perc színes (A/4)

• Első oldal elkészítési ideje: 5 sec színes

• Terhelhetőség: max. 85.000 oldal / hó

•  Papírbemenet: méret: A/4 / 100 + 525 lap 

(2 db tálca)

• Papírkimeneti tálca: 300 lap

•  Kétoldalas nyomtatás: 8560N – opcionális, 

8560DN - alapkiépítés

• Nyomtatási felbontás: max. 2400 FinePointTM

•  Processzor / PDL: 600 MHz proc / True Adobe® 

PostScript® 3TM, PCLR 5c emuláció

• Csatlakozás: 10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0

• Memória: (alap/max) 256 MB / 1 GB

Xerox Phaser 3125 lézernyomtató
rendelési kód típus

134-1000 3125

• Nyomtatási sebesség: max. 24 lap/perc (A/4)

• Első oldal elkészítési ideje: 9 sec

• Terhelhetőség: max. 15.000 oldal / hó

•  Papírbemenet: méret: A/4 / 250 lap – alaptálca, 

+ kézitálca

• Papírkimeneti tálca: 100 lap

• Nyomtatási felbontás: akár 1200 x 1200 dpi

•  Processzor / PDL: 400 MHz /PCL6, PostScript® 3TM 

kompatibilis

• Csatlakozás: Párhuzamos, Párhuzamos, USB 2.0

• Memória: 32 MB

Xerox Phaser 3500 lézernyomtató
rendelési kód típus

134-1010 3500B

134-1011 3500N

• Nyomtatási sebesség: max. 32 lap/perc (A/4)

• Első oldal elkészítési ideje: 10 sec

• Terhelhetőség: max. 100.000 oldal / hó

• Papírbemenet: méret: 100 lap + 500 lap

• Papírkimeneti tálca: 250 lap

• Kétoldalas nyomtatás: opcionális

• Nyomtatási felbontás: max 1200 dpi

• Processzor: 400 MHz

• Csatlakozás: 3500B – Kétirányú Párh., USB 2.0

3500N – Kétirányú Párh., USB 2.0

• 10/100Base-TX Ethernet

• Memória (alap/max): 32 MB+4 MB Flash ROM /

288 MB RAM

Epson PP100 nyomtató és CD/DVD író gép
rendelési kód típus

173-0050 PP100

170-1000 Tintapatron -C13S020447- DiscProducer CYAN

170-1001 Tintapatron -C13S020448- DiscProducer LIGHT CYAN

170-1002 Tintapatron -C13S020449- DiscProducer LIGHT MAGENTA

170-1003 Tintapatron -C13S020450- DiscProducer LIGHT MAGENTA

170-1004 Tintapatron -C13S020451- DiscProducer SÁRGA

170-1005 Tintapatron -C13S020452- DiscProducer FEKETE

Ez a stabil, szilárd, pormentességet garantáló külső borítás egy hosszú élettartamú, megbízható és 

gazdaságos készüléket rejt magában. Képes akár 1000 lenyomat elkészítésére egyetlen tintakészletből. 

Saját kategóriájában a legjobb 6 színt használó Micro Piezo technológiát alkalmazza. 

Abezeta A/4 nyomtató fólia
rendelési kód típus szín kiszerelés

999-0216 lézerprinter fólia matt 100 ív/doboz

999-0217 öntapadó másolófólia fehér színes 100 ív/doboz

999-0218 öntapadó fólia víztiszta 50 ív/doboz

999-0219 öntapadó másolófólia víztiszta színes 100 ív/doboz

999-0222 másolófólia hátlapos aranyy 100 ív/doboz

999-0226 másolófólia hátlapos ezüst 100 ív/doboz

 

CD/DVD a
345. oldaltól

található.
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Canon Lide 200 lapolvasó
rendelési kód típus

124-0220 Lide 200

• Beolvasás típusa: CIS

• Javított lapolvasási felbontás: 19200 dpi

• Beolvasás optikai felbontása: 4800 x 4800 dpi

• Maximális beolvasási méret: nincs adat

• Minimális beolvasási méret: nincs adat

• Színmélység: 48 bit

• Színes beolvasás: igen

• Szürke árnyalat szintjei: 16 bites bemeneti, 8 bites kimeneti

• Beolvasás fájlformátuma: JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG

• Alapvető csatlakozók: USB 2.0

Canon Canoscan 8800F lapolvasó
rendelési kód típus

Canoscan 8800F fi lmadapterrel

Asztali színes A4 síkágyas lapolvasó, fi lmadapterrel. CCD 6 soros szenzor, 4800x9600 dpi optikai felbon-

tás, A4-es oldal beolvasása 12 mp alatt, különálló „Gyorsmásolás”, „Beolvasás”, „e-mail” és „PDF készítés” 

EZ gombok, kényelmes tápellátás USB kábelen keresztül, automatikus por- és karcolásnyom-eltávolí-

tás, szemcsézettség-csökkentés és háttérfény-korrekció.

HP ScanJet 5590 lapolvasó
rendelési kód típus

164-9016 ScanJet 5590

Beolvasás típusa: Síkágyas, ADF

Hardveres lapolvasási felbontás: 2400 x 2400 dpi értékig

Színmélység: 48 bites

Beolvasási sebesség előnézeti módban: 7 mp

Maximális beolvasási méret: 216 x 297 mm

Méretek (sz x h x m): 488 x 340 x 162 mm

Súly: 5,8 kg

Energiafogyasztás: maximum 36 W

HP ScanJet 7650 lapolvasó
rendelési kód típus

ScanJet 7650

164-9019 ScanJet 7650n

Beolvasás típusa: Síkágyas, ADF

Hardveres lapolvasási felbontás: 2 400 x 2 400 dpi értékig

Színmélység: 48 bites

Beolvasási sebesség előnézeti módban: 6mp

Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm

Méretek (sz x h x m): 488 x 340 x 162 mm

Súly: 5,8 kg

Energiafogyasztás: maximum 36 W
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HP ScanJet N6010 lapolvasó
rendelési kód típus

164-9030 ScanJet N6010

Beolvasás típusa: Lapadagolás

Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 600 x 600 dpi

Színmélység: 48 bites

Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)

Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm

Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm

Súly: 5,4 kg

Energiafogyasztás: maximum 35 W

HP ScanJet 7800 lapolvasó
rendelési kód típus

164-9035 ScanJet 7800

Beolvasás típusa: Lapadagolás

Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 1200 x 1200 dpi

Színmélység: 48 bites

Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)

Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm

Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm

Súly: 5,4 kg

Energiafogyasztás: maximum 35 W

HP ScanJet N7710 lapolvasó
rendelési kód típus

154-9040 ScanJet N7710

Beolvasás típusa: Áthúzó

Hardveres lapolvasási felbontás: Legfeljebb 1200 x 1200 dpi

Színmélység: 48 bites

Lapolvasási technológia: CCD (töltéscsatolt eszköz)

Maximális beolvasási méret: 216 x 356 mm

(a hosszú oldalak támogatását bekapcsolva, lehetséges max. hossz: 864 mm)

Méretek (sz x h x m): 320 x 270 x 312 mm

Súly: 5,4 kg

Energiafogyasztás: maximum 35 W

HP Digital Sender 9250c
rendelési kód típus

gDigital Sender 9250c

1 HP Jetdirect Fast Ethernet 10/100 Base-TX hálózati port, 1 szabad EIO bővítőhely, 1 eszköz USB-port, 1

korlátozottan használható gazda USB-port

maximum 98 W (beolvasás, 55 oldal/perc)

Bemeneti feszültség: 100–240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

0 °C – 40 °C

15–80% relatív páratartalom

15–85% relatív páratartalom

HP DSS 4

452 x 724 x 340 mm (kihúzott billentyűzettel)

452 x 571 x 340 mm (alaphelyzetben álló billentyűzettel)

23,09 kg
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Samsung LCD monitorok
rendelési kód típus képátló betekintési szög felbontás kontraszt fényerő válaszidő

390-5288 943BW 19” 170˚/160˚ 1440 x 900 8000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5289 943NW 19” 170˚/160˚ 1440 x 900 8000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5265 961BF 19” 170˚/170˚ 1280 x 1024 3000:1 300 cd/m2 2 ms

390-5266 971P 19” 178˚/178˚ 1280 x 1024 4000:1 300 cd/m2 6 ms

390-5279 2032BW 20” 160˚/160˚ 1680 x 1050 3000:1 300 cd/m2 2 ms

390-5283 223BW 22” 160˚/160˚ 1680 x 1050 3000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5287 245B 24” 160˚/160˚ 1920 x 1200 3000:1 400 cd/m2 5 ms
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HP LCD monitorok
rendelési kód típus képátló betekintési szög felbontás kontraszt fényerő válaszidő

390-5296 L1750 17” 160°/160° 1280x1024 800:1 300 cd/m2 5 ms

390-5298 L1945W 19” 160°/160° 1440 x 900 1000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5299 L1950G 19” 160°/160° 1280 x 1024 800:1 300 cd/m2 5 ms

390-5308 L2208W 22” 160°/160° 1680 x 1050 1000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5309 L2245W 22” 160°/160° 1680 x 1050 1000:1 300 cd/m2 5 ms

390-5310 LP2275W 22” 178°/178° 1680 x 1050 1000:1 300 cd/m2 6 ms

390-5304 LP2465 24” 178°/178° 1920 x 1200 1000:1 400 cd/m2 6 ms

390-5305 LP2475W 24” 178°/178° 1920 x 1200 1000:1 400 cd/m2 6 ms

390-5306 LP3065 30” 178°/178° 2560 x 1600 1000:1 300 cd/m2 6 ms
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Számítástechnika kellékek
monitor-és jegyzettartó | screen and note holder

Esselte monitor kar
rendelési kód típus termék kód szín

305-7252 grugós 67559 gvilágosszürke

Használatával az asztalon értékes hely takarítható meg. A monitortálca 180 fokkal, a tartó kar pedig 

akár 360 fokkal is elfordítható. Kihúzható billentyűzettartó és beépített kábelelvezető. Ajándék kábel-

rendszerező a csomagban. Maximum terhelhetőség: 22,6 kg. Tartótálca mérete: 290 x 290 mm. Méret: 

230 x 560-900 x 290 mm

3M laptartó
rendelési kód típus méret szín

DH 240 MB A4 fekete

333-5003 DH 445 A4 fekete/átlátszó

333-5001: Monitor oldalára helyezhető. Klipszes lapszorítás. A monitor mellé behajtható, könnyen 

mozgatható.

333-5003: A monitor mindkét oldalára felhelyezhető, LCD monitorokhoz is használhat fekete színű, 

Kb. 30 lapot tart meg. Használaton kívül a monitor oldalára hajtható. A 3M Command™ ragasztócsík 

segítségével könnyen felszerelhető.

3M laptop állvány
rendelési kód termék kód típus

FT510091687 LX500

333-5097 FT510095902 LX550

333-5096: A képernyőt ergonomikusabb pozicíóba emelő laptop állvány. Magassága állítható, stabil, 

csúszásgátló felülete az állvány alján és tetején megakadályozza az elmozdulást. DH 445 laptartó csat-

lakoztatható hozzá.

333-5097: Az állványra függőlegesen felhelyezett laptop monitora ergonomikus pozícióba kerül. 

Az állvány dőlésszöge állítható a kívánt magasság elérésére. Dokumentumtartóként is használható.

Ednet gurulós számítógépház tartó
rendelési kód termék kód típus

64009 g p gszámítógépház tartó, gurulós

Gurulós számítógépház tartó. Állítható méret (maximum 26cm), csúszásgátlóval.
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Számítástechnika kellékek
monitortartó | screen holder
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Hama Action acél falitartó
rendelési kód termék kód típus méret

390-4000 11604 dönthető 800x400 

390-4001 11037 dönthető 400x200 

390-4002 11561 fi x 400x200 

390-4000: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 42”-os 

képátmérőig 2 mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (47x33cm) fesztá-

volság szerint szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 20”-42”-os képátmérő-

ig, -15 fokban dönthető, ezüst színben 

390-4001: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 2 

mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (47,5x85,5cm) fesztávolság szerint 

szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 30”-63”-os képátmérőig, - 15°-ban 

dönthető, ezüst színben

390-4002: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz és plazma képernyők falra szereléséhez 42”-os 

képátmérőig 2 mozgatható tartókar segítségével a készülék méretének megfelelő (48,5x33cm) fesztá-

volság szerint szerelhető fel VESA szabvány szerint, terhelhetőség: max. 75 kg, 20”-42”-os képátmérő-

ig, falhoz simuló kivitel, ezüst színben

Hama Next acél falitartó
rendelési kód termék kód típus méret

390-4005 83763 dönthető, forgathatóg 200x200

390-4006 83764 gdönthető, forgatható 200x200

390-4007 83765 gdönthető, forgatható 200x200

390-4005: falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 

200x100mm és 200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10” - 37”-os képátmérőig, 40°-ban fordítható, 

90°-ban dönthető, tartókar hossza: 125 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

390-4006: falitartó nagyméretű LCD, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 200x100mm és 

200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10” - 37”-os képátmérőig, 150°-ban fordítható ,90°-ban 

dönthető, tartókar hossza: 250 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

390-4007: falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm, 

200x100mm és 200x200mm, terhelhetőség: max. 30 kg, 10” - 37”-os képátmérőig, 270°-ban fordítha-

tó, 90°-ban dönthető, tartókar hossza: 415 mm, szín: fekete, anyaga: alumínium öntvény

Hama Slim Vesa 100 falitartó
rendelési kód termék kód típus méret

390-4010 49525 100x100

390-4011 49526 200x100

390-4010: különösen vékony, helytakarékos falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 

100x100 és 75x75 mm, nagyméretű LCD képernyőkhöz is alkalmazható, maximális távolság a faltól 

csak 1,6 cm, terhelhetőség: max. 50 kg, 10” - 30”-os képátmérőig

390-1011: különösen vékony, helytakarékos falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 

100x100; 75x75 és 200x100 mm, nagyméretű LCD képernyőkhöz is alkalmazható, maximális távolság 

a faltól csak 1,6 cm, terhelhetőség: max. 50 kg, 10” - 30”-os képátmérőig

Hama Vesa falitartó
rendelési kód termék kód típus méret

390-4015 49508 dönthető 200x100

390-4016 49509 dönthető 200x100

390-4015: acél falitartó nagyméretű LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100, 75x75 mm 

és 200x100mm, terhelhetőség: max. 25 kg, 10” - 30”-os képátmérőig, 130°-os elfordulási szög, 150°-os 

dönthetőség

390-1016: csuklós falitartó LCD monitorokhoz, VESA szabvány szerint: 100x100,75x75 mm és 

200x100mm, terhelhetőség: max. 25 kg, 10” - 30”-os képátmérőig, függőlegesen +5°-tól -20°-ig 

dönthető, tartozék műanyag burkolat a kábelek és csavarok takarásához 
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Számítástechnika kellékek
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Ednet USB notebook lámpa
rendelési kód termék kód típus

64132 64132

A notebook billentyűzet és dokumentumok megvilágítását segíti elő, USB porton keresztül alacsony 

fogyasztással.

T’nB USB lámpa
rendelési kód típus

391-0355 USB lámpa

Notebook hasznos kiegészítőjeként használható USB lámpa. USB csatlakozás, 360°-ban elfordítható, 

fl exibilis.

Ednet webkamera
rendelési kód termék kód típus

390-1590 87200 Webkamera

390-1591 87220 j gWebkamera és fejhallgató

390-15590: 352x288 felbontású USB csatlkozós webkamera. Manuálisan állítható fókusz, automati-

kus fehér egyensúly. Max. 30 FPS.

390-1591: 352x288 felbontású USB csatlkozós webkamera. Manuálisan állítható fókusz, automatikus 

fehér egyensúly. Max. 30 FPS. Mikrofonos fejhallgató.

Fujitsu-Siemens webkamera
rendelési kód termék kód típus

391-6281 T-3403-L1 Webcam USB

USB csatlakozós webkamera. Maximális felbontása: 1280x1024 (kép), 640x480 (videó). A webkamera 

mellett tartozék a notebook kijelzőjére csiptethető tartó. 

Fujitsu-Siemens webkamera
rendelési kód termék kód típus

391-6280 Webcam 130 Portabel

Extra-vékony, hordozható, USB csatlakozós webkamera. Maximális felbontása: 1280x1024 (kép és vi-

deó!). A webkamera mellett tartozék a notebook kijelzőjére csiptethető tartó.
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Logitech QuickCam webkamera
rendelési kód termék kód típus

390-1800 960-000011 QuickCam

Beépített mikrofon: Kiváló minőségű beépített mikrofon a mikrofonos fejhallgató nélküli hangos csevegés-

hez. Állítható fókusz: Mindig éles képet közvetíthet. Pillanatfelvétel-készítő gomb: Egyszerűen készíthet 

digitális állóképeket. 14 milliméteres állítható rögzítőcsipesz: Multimédiás vagy szélesvásznú hordozható 

számítógépén cseveghet. Működésjelző LED: Segítségével mindig tudni fogja, ha működésbe lép a kame-

ra. Gazdag és élénk színek: VGA (640x480 képpont) felbontásban mindig jó képet vághat. 

Logitech QuickCam E2500 webkamera
rendelési kód termék kód típus

390-1801 960-000229 QuickCam E2500

VGA-felbontás: Kiváló minőségű, 640 x 480 képpontos képeket készíthet. RightSound™ technológia: 

A zavaró háttérzajok kiszűrésével kristálytiszta hangátvitelt szavatol. Beépített mikrofon: A nagyszerű 

minőségű beépített mikrofonnal végre fejhallgató nélkül cseveghet. Praktikus kezelőszoftver: Egyetlen 

kattintással rögzítheti, továbbküldheti vagy feltöltheti az álló- és mozgóképeket. Egyszerű üzembe 

helyezés: A telepítés mindössze három lépésből áll, a hívás pedig egyetlen kattintással megkezdhe-

tő. Univerzális rögzítőcsipesz: Vékony képernyőjű hordozható számítógépekre és asztali monitorokra 

egyaránt rögzítheti, a sima felületeken pedig talpként szolgálhat. Kompatibilitás: Az összes népszerű 

üzenetküldő programmal használható. 

Logitech QuickCam E5500 webkamera
rendelési kód termék kód típus

960-000246 QuickCam E5500

1,3 megapixeles érzékelő: Kivételesen valósághű képeket kínál; szoftveres feljavítással akár 4 megapixeles 

képeket is készíthet. RightLight™ technológia: Még gyenge fényben is optimális képminőséget biztosít. 

RightSound™ technológia: A zavaró háttérzajok kiszűrésével kristálytiszta hangátvitelt szavatol. Beépített mik-

rofon: Lehetővé teszi, hogy teljes családja részt vegyen a beszélgetésben. Kompatibilitás: Az összes népszerű 

üzenetküldő programmal használható. 1,3 megapixel felbontású érzékelő RightLight™ technológiával Élő fel-

vétel: 1280 x 960 képpont méretig Állóképrögzítés: 4 megapixel* (szoftveres feljavítással) Beépített mikrofon 

RightSound™ technológiával Zárófedél a hang- és képrögzítés szüneteltetéséhez Élő videó akár 30 képkocka/

másodperc sebességgel (ajánlott rendszer esetén) Nagy sebességű USB 2.0-kapcsolat 1,8 méteres USB-kábel 

Állítható rögzítőcsipesz és talp TFT-monitorhoz vagy hordozható számítógépekhez. Rögzített fókusz.

Kensington USB HUB
rendelési kód típus

390-9233 7 portos

390-9232 4 portos

7 portos USB2.0 HUB külső adapterrel

4 portos USB2.0 HUB, kis méret, fekete, külső adapter csatlakoztatható

Ednet USB HUB
rendelési kód termék kód típus

390-1530 85033 Notebook USB Hub, mini, 4 port

4 portos USB2.0 HUB külső adapterrel
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Számítástechnika kellékek
kiegészítõk | accessories

T’nB kártyaolvasó
rendelési kód termék kód típus

391-0340 STLE034798 - Mini USB 2.0

Ideális eszköz notebook, GPS, PDA and DSC használatához. Mini SD, MMC, RS MMC, TransFlash (TF - only 

with adapter). Kompatibilis MAC/PC. Szín: ezüst, Barcode: 3303170034798

LG külsô DVD-író
rendelési kód típus

390-1400 GSA-E30L

390-1401 GSA-E20N

GSA-E30L:
• SuperMulti külső DVD-író

• Light-Scribe

•  5x DVD-RAM, 18x DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-

RW, 10x DL DVD-R

• USB 2.0

• Dobozos, fekete, PowerDVD, Nero

GSA-E20N:
•  Külső AV (video digitalizálás és archiválás)

+ SuperMulti DVD-író

•  5x DVD-RAM, 16x DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-

RW, 8x DL DVD+R, 4x DL DVD-R

• Dobozos, ezüst

•  USB 2.0, S-Video, kompozit és sztereo audio 

csatlakozó

Samsung külsô DVD-író
rendelési kód típus

390-1410 SES184M

390-1411 SET084L

SES184M:
• DVD +/-RW/RAM

• LightScribe

• DUAL LAYER

• USB2.0

• Samsung ODD - 2 év garanciával!

SET084L:
• USB 2.0

• LightScribe

•  8x DVD±R, 8x Dual Layer DVD+R, 4x Dual Layer 

DVD-R, 8x DVD±RW, 5x DVD-RAM, 24x CD-R/RW

• NERO

• USB-s tápellátás

a

b

c

d

Fujitsu-Siemens külsõ DVD író
rendelési kód típus

391-6060 DVD Super Multi, SLIM Slot-in

Slot-in tipusú, extra vékony, külső DVD-író. USB-csatlakozó, halk működés. 16x (DVD) / 8x (DVD) / 4x 

(DVD-DL) írási sebesség.
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Garancia+: 3 év kibõvített garancia helyszínen történõ cserével minimális idõ alatt. 
Országtól függõen, látogasson el a www.mgeops.com weboldalra
1.: Tipikus áthidalási id
2.: USB vagy soros kábelek
3.: Aljzatok túlfeszültségvédelemhez
4.: Hot Swap MBP: maintenance By Pass
5.: Powershare: programozható aljzat
*: opcionális SNMP kártya
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Számítástechnika kellékek
szünetmentes tápegységek | UPS

rendelési kód Termék neve Tulajdonságok
Solution Pac 2

 kompatibilitás
Hozzáadott kábelek Tel/ ADSL védelem Kimeneti aljzatok

Csatlakoztatott 

eszközökre 

vonatkozó garancia

Méret és súly 

(ma x szé x mé mm/kg)

Túlfeszültségvédelem: Protection Box

390-0160 Protection Box 1 66708
Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ – 1 12.000 € 80 x 92 x 139,5 / 0,21

390-0161 Protection Box 5 66712
Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ – 5 25.000 € 76 x 180 x 330 / 0,775

390-0162 Protection Box 5 Tel@ 66713
Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ / Tel 5 25.000 € 76 x 180 x 330 / 0,975

390-0163 Protection Box 5 Tel@+TV 66936
Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ / Tel / Tv 5 25.000 € 76 x 180 x 330 / 1,04

390-0164 Protection Box 8 Tel@+TV 66937
Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ / Tel / Tv 8 50.000 € 76 x 180 x 430 / 1,228

Túlfeszültségvédelem + PLC modem: Protection Box Powerline

390-0165
Protection Box 8 

Powerline 8,5 68590

Aktív túlfeszült-

ségvédelem
/ / Tel / Tv 8 50.000 € 65 x 315 x 150 / 0,85

Kombinált UPS: Protection Center

390-0166 Protection Center USB 600 68450 600VA / 360W 30 perc igen USB Tel/ADSL

8 DIN (4 csak 

túlfeszültségvédett, 

4 akkumulátoros 

védelemmel is)

korlátlan 160 x 430 x 240 / 4,3

390-0167 Protection Center USB 750 68452 750VA / 450W 30 perc igen USB Tel/ADSL korlátlan 160 x 430 x 240 / 4,4

UPS a PC-khez

390-0168 Nova AVR 625 USB 66823 625VA USB

390-0169 Nova AVR 1250 USB 66824 1250VA USB

390-0170 Ellipse 750 USBS 66774 750VA / 450W 15 perc igen USB/SOROS Tel/Fax/ADSL DIN 3+1 (3) korlátlan 142 x 332 x 366 / 5,8

390-0171 Ellipse 1000 USBS 66778 1000VA / 600W 25 perc igen USB/SOROS Tel/Fax/ADSL DIN 4+4 (3) korlátlan 169 x 392 x 448 / 8,3

390-0172 Ellipse 1500 USBS 66782 1500VA / 900W 22 perc igen USB/SOROS Tel/Fax/ADSL DIN 4+4 (3) korlátlan 169 x 404 x 524 / 11,2
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Számítástechnika kellékek
USB eszközök | USB tools

a
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Fujitsu-Siemens USB-WLAN 11n
rendelési kód típus

391-6001 USB-WLAN 11n

Ultra gyors (legfeljebb 380 Mbps) vezetéknélküli adatátviteli sebességet biztosító eszköz. IEEE 802.11 

n/g/b. WEP 64/128-bit, WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) titkosítás.

Fujitsu-Siemens USB-BT Stick V2.1
rendelési kód típus

391-6020 USB-BT Stick V2.1

Legújabb technológiájú, akár 3MBps adatátivteli sebességre képes Bluetooth adó-vevő. USB2.0 csatla-

kozófelületű, pendrive méretű eszköz. Hatótávolsága: ~10 méter. 

Fujitsu-Siemens Wireless USB Set
rendelési kód típus

391-6080 Wireless USB Set

Bármely külső USB-s eszköz (nyomtató, szkenner, külső merevlemez, dig. fényképezőgép, dokkoló egy-

ség) használatának lehetősége vezeték nélkül. Akár 50 Mbps adatátvitel. 10 méteres hatótávolság. 

Fujitsu-Siemens Mobile Notetaker
rendelési kód típus

391-6100 Mobile Notetaker

Kézzel írt dokumentumok digitalizálására való eszköz. Legújabb infra-technológia. Bármilyen felületen 

használható, akár 100 db A4 oldalt képes JPEG formátumban tárolni. 

Ednet túlfeszültség védô elosztó
rendelési kód termék kód típus

390-1543 84260 6 csatlakozóval

Az eszköz segítségével megelőzhető a személyi számítógépek, perifériák károsodjanak a hirtelen fellé-

pő feszültség változástól, zajszint interferenciáktól, illetve túl túláramtól. A Master/Slave funkció lehe-

tővé teszi, hogy a Master aljzatban csatlakoztatott számítógép ki/bekapcsolása esetén a Slave aljzatba 

csatlakoztatott perifériák automatikus ki/bekapcsolnak.
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Számítástechnika kellékek
merevlemez, tartozékok | HDD, accessories

a
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Fujitsu-Siemens USB-Port Replicator VGA PR06
rendelési kód típus

391-6140 pUSB-Port Replicator VGA PR06

VGA (!) továbbítására is alkalmas port-replicator bármely notebookhoz. DualView-lehetőség! 5xUSB 

2.0 port, hangkimenet, mikrofon-bemenet. Új, fekete-fehér design.

Fujitsu-Siemens USB-Port Replicator PR05
rendelési kód típus

391-6141 USB-Port Replicator PR05

Port-replicator 4x USB2.0, párhuzamos (printer), soros portokkal bármely notebookhoz. 

Fujitsu-Siemens Slim Mobile USB DVB-T
rendelési kód típus

391-6170 Slim Mobile USB DVB-T

Földszíni, digitális (DVB-T) adások vételére alkalmas eszköz. PiP, EPG, Timeshift, HDTV, SDTV tá-

mogatás. Antenna és egy kompakt távirányitóval kiegészítve. Mindössze: 70 x25 x 11 mm és csak 

17,5 gramm.

Fujitsu-Siemens Storagebird 3,5” külsõ merevlemez
rendelési kód típus

391-6190 Storagebird 35EV821  1TBg

391-6191 gStoragebird 35EV821  1,5 TB

Kedvező árú 3,5” 7200 rpm SATA merevlemez. Halk működés (nincs ventilátor). Zongoralakk-fekete ki-

vitel. USB 2.0 csatlakozófelület. Külső tápegység. Windows XP és Vista alatt driver nélkül használható. 

Fujitsu-Siemens Storagebird 2,5” külsõ merevlemez
rendelési kód típus

391-6192 g gStoragebird 25EV820 320 gb

Kiemelkedő minőségű 2,5” (notebook) merevlemez zongoralakk-fekete házban. USB 2.0 csatlakozófe-

lület. Nadrágzsebben is elfér. Támogatott op. rendszer: Windows XP, Windows Vista
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Számítástechnika kellékek
kiegészítõk | accessories

Hama USB hosszabító kábel
rendelési kód termék kód típus

45027 A-A típusú 1,8mp

390-4031 45040 A-A típusú 3,0m

390-4032 45021 A-B típusú 1,8m

390-4033 45022 A-B típusú 3,0m

Alkalmazási terület: USB szkennerek, nyomtatók, digitális kamerák, külső perifériházak, CD-írók csat-

lakoztatása.

Hama Profi  monitor kábel
rendelési kód termék kód típus

390-4035 41933 összekötő, 1.8m

390-4036 41934 összekötő, 3.0m

390-4037 41937 hosszabító, 3.0 m

390-4035: Monitor (VGA) összekötőkábel PROFI, fekete (Ferrite szűrő, 15 POL. HDD dugó-15 POL. 

HDD dugó) 1,8 m

390-4036: Monitor (VGA) összekötőkábel PROFI, fekete (Ferrite szűrő, 15 POL. HDD dugó-15 POL. 

HDD dugó) 3,0 m

390-4037: Monitor (VGA) hosszabbítókábel PROFI (15 POL. HDD dugó-15 POL. HDD aljzat) 3,0 m

Kensington notebook töltô
rendelési kód típus

Fali notebooktöltő

390-1451 Fali notebooktöltő USB porttal

390-1452 gy j pFali és szivargyújtó notebooktöltő USB porttal

A notebookok 95%-val kompatibilis pl: Dell, HP, Lenovo, Toshiba, FSC, Acer, Sony. LED-es töltőfejek, 

melyek segítik a csatlakoztatást, túlhevülés, túltöltés védelemmel.

T’nB USB adapter készlet
rendelési kód típus

391-0307 CG20

A notebookok 95%-val kompatibilis pl: Dell, HP, Lenovo, Toshiba, FSC, Acer, Sony. LED-es töltőfejek, melyek 

jelzik a helyes beállítást, túlhevülés, túltöltés védelemmel. Az USB csatlakozók egyre népszerűbbé válnak. A 

TnB ezzel a csomaggal egy teljes készletet ajánl, melynek segítségével video kamerát, digitális fényképezőt, 

merevlemezt, szkennert, PDA-t, MP3 lejátszót és egyéb USB-s eszközöket csatlakoztathat számítógépéhez.

Specifi káció:

• USB-B

• mini USB 5 tűs

• mini USB 4 tűs

• mini USB D 4 tűs

Ednet szerviz szett
rendelési kód termék kód típus

390-1544 64071 PC Professional

11+1db-os szerszámkészlet PC-hez:
• Három állású racsnis csavarhúzónyél

• Három utas csavarhúzó toldó

• 10 darabos csavarhúzó hegy

• Egyenes fogó (szigetelt) és kulcs kit

• Csavar tartó tubus

• Csípőfogó (szigetelt)

• Alkatrészfogó csipesz

• Normál csipesz

• Három karmos csipesz

• Normál és csill ag csavarhúzó
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billentyûzet | keyboard

Fujitsu-Siemens KB Slim MF H billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

391-6210 KB Slim MF H USB

105-gombos, USB-s billentyűzet. Driver nélkül használható W2000 és Windows XP alatt. 

Fujitsu-Siemens KB Slim MF H billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

391-6211 KB Slim MF H USB

USB-s billentyűzet. Megújult, igazán szemrevaló zongoralakk-fekete design. Elegáns fehér LED-

világítás. Vékony kivitel. Méret: 470 x 191 x 19 mm.

Fujitsu-Siemens LX850 H vezeték nélküli billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

391-6212 yWireless Keyboard LX850 H USB

Vezetéknélküli (rádiós) lézer egér + vezetéknélküli slim billentyűzet. Az adó-vevő USB-n csatlakozik a szá-

mítógéphez és 2 db AA újratölthető elem töltésére alkalmas, így az egér működése mindig biztosítva van. A 

hatgombos, 1200 dpi-s, lézer egér gyors és nagyon pontos kurzormozgatást tesz lehetővé. Az extra vékony 

105 gombos billentyűzeten plusz tíz gomb segíti a hatékony munkavégzést. Az eszközök hatótávolsága 10 

méter. Kiemelkedő minőség és kedvező ár. Driver nélkül használható XP és Vista alatt is.

Fujitsu-Siemens LX850 H vezeték nélküli billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

391-6213 LX850 H USB

Az LX850-es vezetéknélküli billentyűzet zongoralakk-fekete változata.

a

b

c

d
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Számítástechnika kellékek
billentyûzet | keyboard

SilverLine MMKB-990 multimédiás billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

MMKB-990 USB

Multimédia billentyűzet fekete színben. Magyar kiosztás, USB csatlakozás.

Logitech Alto vezetéknélküli billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

390-1820 920-000734 USB

A billentyűzet médiakezelő és hangerőszabályzó gombjaival közvetlenül hozzáférhet digitális zene-

fájljaihoz. A 3 darab nagy sebességű USB porthoz könnyedén csatlakoztathatja kedvenc perifériáit 

– például vezeték nélküli egerét, nyomtatóját és külső meghajtóját. Jelenlegi és későbbi hordozható 

számítógépével egyaránt zökkenőmentesen használhatja. Csaknem bármilyen sima felületen könnye-

dén felnyithatja, az egyszerű tároláshoz és szállításhoz pedig egy mozdulattal összecsukhatja. Ha több 

helyre van szüksége, arrébb helyezheti a leválasztható billentyűzetet. A beépített kábelrendezővel a 

kívánt módon eligazíthatja a csatlakozó eszközök kábeleit. 

Logitech vezetéknélküli billentyûzet + egér
rendelési kód típus csatlakozás

EX110 USB

390-1822 EX100 USB

Gyors és megbízható 27 MHz-es adatátvitel • Gyorsgombok: zene és videó lejátszás, hangerőszabályozás, 

internet és egyéb funkciók• Cseppálló kialakítás • Egér: 800 dpi felbontás

Logitech Ultra fl at billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

390-1823 Ultra fl at USB

A kényelem fenntartása mellett korszerűsítheti és növelheti munkakörnyezetét, Kivételes ergonómia – 

a lábak kitámasztásával a billentyűzet dőlésszöge 6 fokkal nő, Jól mutat a munkaterületen ez a vonzó 

billentyűzet, amely a lapos képernyős monitorok méltó kiegészítője

a
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Logitech Wave Corded billentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

390-1823 Wave Corded USB

A hullámkontúros billentyűzet természetes kéztartást segít elő. Az ívelt profi lú kialakítás és az egyforma mé-

retű billentyűk ergonómiailag megfelelő, kényelmes kéztartásra ösztönzik használójukat. Az új forma elő-

nyeit azonnal élvezheti – nincs szüksége arra, hogy egy teljesen új billentyűkiosztáson megtanuljon gépelni. 

A puha felület pihentető tartást tesz lehetővé kezeinek a hosszú gépelések alatt. A háromállású lábakkal 

beállíthatja az Önnek legmegfelelőbb magasságot. Fejhallgatója kábele nem lesz többé útban, ha átvezeti 

a billentyűzet alján lévő kábelcsatornán. A Windows Vista™ főbb funkcióit – többek között a térbeli ablak-

váltót, a nagyítót, a fotótárat és a minialkalmazásokat – közvetlenül irányíthatja a nagy méretű vezérlőkkel. 

A kényelmes vezérlők gyors hozzáférést biztosítanak a hangerő szabályozásához és a lejátszófunkciókhoz. 

Külön gombok szolgálnak a Médiaközpont és a Front Row program elindítására. Az egyénileg beállítható 

funkcióbillentyűkkel azonnal megnyithatja kedvenc alkalmazásait, játékait, mappáit és webhelyeit. 

1

2

1

2
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Ednet notebook számbillentyûzet
rendelési kód típus csatlakozás

390-1670 86030 USB

390-1671 86031 USB

390-1670: Visszacsévélős notebook számbillentyűzet USB csatlakozással.

390-1671: Visszacsévélős notebook számbillentyűzet és számológép USB csatlakozással.

Fujitsu-Siemens CL3500 lézer egér
rendelési kód típus csatlakozás

391-6250 Laser Mouse CL3500 USB

1600 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1200 és 1600 dpi). Négyirányú scrollozás 

(Tilt Wheel Technology) Kedvező ár.

Fujitsu-Siemens GL5600 lézer egér
rendelési kód típus csatlakozás

391-6251 Laser Mouse GL5600 Piano Black USB

1600 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1200 és 1600 dpi). Négyirányú scrollozás 

(Tilt Wheel Technology) Kedvező ár.

Fujitsu-Siemens GL5600 lézer egér
rendelési kód típus csatlakozás

391-6252 Laser Mouse GL5600 Gamer USB

10 gombos, 2000 dpi-s lézer egér (Class1). Állítható érzékenység (400, 800, 1600 és 2000 dpi). Négyirá-

nyú scrollozás (Tilt Wheel Technology) 3x10 grammos extra súlyozási lehetőség.

Fujitsu-Siemens MC100 egér
rendelési kód típus csatlakozás

391-6253 MC100 USB

3 gombos, 500 dpi-s optikai egér. Méret: 110 x 60 x 38 mm, tömeg: 95g. Kiemelkedő ár/érték arány!
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egér | mouse

T’nB optikai egér
rendelési kód termék kód csatlakozás

SROP032121 PS/2

Silver PS2 scroll optikai egér 800dpi felbontással.

Fujitsu-Siemens Mini optikai egér
rendelési kód termék kód csatlakozás

391-6254 Mini Optical USB

3 gombos, 400 dpi-s optikai egér. Mérete: 88 x 30 x 48 mm és tömege mindössze 56g. 

Fujitsu-Siemens V470 Bluetooth egér
rendelési kód termék kód csatlakozás

391-6255 V470 USB – Bluetooth

Jobb és balkezesek számára egyaránt tökéletes, három gombos, 1000 dpi-s lézeres, vezetéknélküli 

(Bluetooth-os) egér.  Négyirányú scrollozás (Tilt Wheel Technology). A csomag ajándék műbor tasakot 

is tartalmaz, amely megvédi a karcolódástól.

Fujitsu-Siemens PM1200 prezentációs egér
rendelési kód termék kód csatlakozás

391-6256 PM1200 USB – Bluetooth

Négy eszköz egyben: vezetéknélküli optikai egér, presenter, lézeres mutató, távvezérlő! Négyirányú 

scrollozás (Tilt Wheel Technology). 10 m-es hatótávolság. Mindössze: 97x 51x 35 mm és 59 g.

T’nB optikai egér
rendelési kód termék kód szín csatlakozás

391-2565 SOPTIC02 kék PS/2 – USB

391-2566 SOPTICRED01 piros PS/2 – USB

391-2565: 2 gombos, scroll optikai egér USB csatlakozással kék színben

391-2566: 2 programozható gombos, világító scrollal rendelkező optikai egér USB csatlakozással 

piros-chrome színben

a
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egér | mouse

T’nB optikai világítós egér
rendelési kód termék kód típus csatlakozás

391-2570 SROP036037 Milkyy USB

391-2571 SROP036044 yCherry USB

391-2572 SROP036051 Plumyy USB

391-2573 SROP036068 yKiwy USB

Optikai világító egér kék színű szenzorral. Az egér színe választható: fehér, kék, piros és zöld. 800 dpi 

felbontással USB csatlakozással.

Logitech LS1 lézeres egér
rendelési kód termék kód típus csatlakozás

390-1840 910-000865 KÓKUSZ USB

390-1841 910-000863 GRAFIT USB

390-1842 910-001109 KÉK USB

390-1843 910-001111 SÁRGA USB

Tegye asztalát stílusosabbá. Karcsú tervezésével és színes díszítésével egerünk bármilyen konfi gurációt 

kiválóan kiegészít. A lézertechnológia egyenletes, pontos navigációt tesz lehetővé szinte bármilyen 

felületen. A gumiborítás kényelmet és további pontosságot szavatol. És nemcsak függőlegesen, de 

vízszintesen is görgethet.

Karcsú kialakítás, színes díszítéssel • Lézeres mozgáskövetés • Puha gumiborítás • Plug & Play működés 

• Három év jótállás • Teljes körű terméktámogatás

Logitech V220 optikai egér

rendelési kód termék kód szín csatlakozás

390-1845 910-000447 EZÜST USB

390-1846 910-000166 EZÜST USB

Csatlakozó típusa: USB • Vezeték nélküli

Logitech TrackMan Wheel optikai egér
rendelési kód termék kód típus csatlakozás

390-1848 910-000809 USB

390-1849 910-000808 vezeték nélküli USB

•  Egy golyó a hüvelykujjadnak, nyomógombok és a gördítõkerék pedig a többi ujjadnak. •  A digitális rádió-

jeleknek nem kell rálátás a vevõre, és a számítógéptõl akár két méterre is dolgozhatsz vele, még ha asztalod 

tele is van papírkupacokkal, poharakkal és szendvicsekkel. •  A szabadalmazott optikai technológia professzi-

onális felhasználóink körében legendás minõséget - pontosságot, megbízhatóságot és kényelmet - biztosít. 

• Vezeték nélküli szabadság, optikai pontosság. •  A fejlett rádiótechnológiával a vevõtõl akár két méterre is 

dolgozhatsz, még rálátás sem szükséges. •  Szabadalmazott optikai technológia a különösen nagy pontosság 

és folyamatos mozgás érdekében. •  Karbantartást nem igényel. •  Jobb kézbe passzoló formaterv. •  Figyel-

meztet, ha merül az elem. Két darab AA elem jár hozzá tartozékba.

Logitech VX Nano optikai egér
rendelési kód termék kód csatlakozás

390-1851 910-000255 USB

•  Kisméretû Nano vevõegység: A vevõegység alig nagyobb egy érménél, így nyugodtan csatlakoztatva 

hagyhatja. •  Kiváló teljesítmény: A fejlett 2,4 GHz-es technológia megbízható vezeték nélküli kapcsolatot 

szavatol. •  Mindig használatra kész: A Nano vevõegységet csatlakoztatva hagyhatja, így az egér folyama-

tosan a rendelkezésére áll. •  Védõtok: A tetszetõs tok hatékonyan védi az egeret használaton kívül. •  Hosz-

szabb elemélettartam: Egyetlen elemkészlettel 6 hónapig, vagy a be- és kikapcsológombbal akár tovább is 

használhatja.•  Könnyedén szállítható tervezés: Karcsú kivitelének köszönhetõen a hordozható számítógép 

táskájában is könnyedén szállíthatja. •  Tetszetõs megjelenés: Karcsú, kisméretû tervezésével bármilyen kör-

nyezetben nagyszerûen mutat. •  Egérben tárolható vevõegység: A Nano vevõegységet szükség esetén az 

egér belsejében tárolhatja. Az egér ilyenkor a töltöttség megõrzéséhez automatikusan kikapcsol.
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Számítástechnika kellékek
adathordozó | data store

TDK fl oppy lemez
rendelési kód típus kapacitás kiszerelés

176-0301 3,5” formatált 1,44 MB 10 db / dob

3.5” avilin bevonatú HD-diszkek. Sávonként több mint 50 millió hibátlan ciklus. Rendkívül simán fut, így 

notebook számítógépekben jelentősen kevesebb áramfogyasztást eredményez. Kiszállítás előtt 100% 

hibamentesség szempontjából ellenőrizve.

Fuji fl oppy lemez
rendelési kód típus kapacitás kiszerelés

185-0201 3,5” formatált 1,44 MB 10 db / dob

185-0205 3,5” formatált, színes 1,44 MB 10 db / dob

A Beridox Hyper HD borításnak és az MD tisztító rendszernek köszönhetően a Fuji fl oppy lemez hosszú 

élettartamú, megbízható termék. Katalogizáláskor segíthet, hogy a lemezek több színben kaphatók.

TDK normál tokos írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0330 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g10 db / csomag

Írható CD TDK legújabb Ultra High Speed (UHS) technológiájával. Forradalmi újítást jelentő új adatrög-

zítő réteggel 52x vagy ennél nagyobb sebességekre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, amely 

hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolódással szemben. Nagy fordulatszámra optimálva. 700 MB 

tároló kapacitással szállítható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji normál tokos írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0225 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g10 db / csomag

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK vékony tokos írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0322 CD-R 700 Mb/80 min. 52x 10 db / csomagg

176-0329 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g1 db / csomag

A CD tartó tálca egyben a CD tok hátulja, így csupán fele vastagságú a hagyományos CD tokoknak. 

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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Fuji vékony tokos írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

CD-R 700 Mb/80 min. 52x 1 db / csomagg

185-0224 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g10 db / csomag

Számítástechnikai adatmentésre és zenetárolásra optimalizált lemezeink az „Advanced Optical Synthesis” 

technológiának köszönhetően stabil, hibamentes írást biztosítanak akár 52-szeres sebességen is.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK színes, vékony tokos írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0328 CD-R 700 Mb/80 min. 52x 10 db / csomagg

176-0327 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g20 db / csomag

A diszktálca a műanyag CD-tokba van integrálva, így csupán a fele vastagságú. Megjelölt nyomtatási 

tartomány a CD-n a megfelelő ablakkal a betétkártyán. 700 MB tároló kapacitással szállítható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0323 CD-R 700 Mb/80 min. 52x 10 db / hengerg

176-0324 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g25 db / henger

176-0325 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g50 db / henger

A középső oszlop és a doboz megakadályozza, hogy a lemezek összekarcolják egymást. A hermetikusan 

zárt fólia annak felnyitásáig hatékonyan megakadályozza a szennyeződés és a fény behatolását.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0219 CD-R 700 Mb/80 min. 52x 10 db / hengerg

185-0227 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g25 db / henger

185-0226 CD-R 700 Mb/80 min. 52x 50 db / hengerg

185-0228 CD-R 700 Mb/80 min. 52x g100 db / henger

Számítástechnikai adatmentésre és zenetárolásra optimalizált lemezeink az „Advanced Optical 

Synthesis” technológiának köszönhetően stabil, hibamentes írást biztosítanak akár 52-szeres sebessé-

gen is. A hengeres csomagolás egyszerübb kezelhetőséget biztosít adatmentésekhez.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK újraírható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0343 CD-RW 700 Mb/80min. vékony tokos, 12-24xy 10 db / csomagg

176-5100 CD-RW 700 Mb 12x Hi-speed g1 db / csomag

176-0345 CD-RW 700 Mb/80 min. normál tokos, 12x 10 db / csomagg

176-0347 CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed, 24x g1 db / csomag

Újraírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos 

ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. 

Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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Fuji újraírható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0231 CD-RW 700 Mb/80 min., 4x 10 db / csomagg

185-0236 CD-RW 700 Mb/80 min., 12x g10 db / csomag

A Fuji „Phase Change” technológiája akár 12-szeres újraírási sebességet is lehetővé tesz! 

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK újraírható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0348 CD-RW 700 Mb/80 min. Ultra-Speed hengerben, 24xp g 10 db / csomagg

176-5150 gCD-RW 700 Mb/80min. 24x hengeres g10 db / csomag

Újraírható CD olyan adatfelvevő réteggel, amely a technika legújabb vívmányát jelentő fázisváltásos 

ötvözetből készül, és teljes hardver-kompatibilitást, adatbiztonságot valamint megbízhatóságot nyújt. 

Robusztus felvevő réteg több mint 1.000 írási ciklushoz.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK nyomtatható felületû írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-9013 CD-R80 PWW 700 Mb/80 min. 10 db / csomagg

176-9014 CD-R80 PWW 700 Mb/80 min. g25 db / csomag

Nyomtatható felületű CD. Minden olyan tintasugaras nyomtatóba alkalmazható, amely rendelkezik CD-

nyomtató adapterrel.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji nyomtatható felületû írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0221 jCD-R 700 MB, inkjet g25 db / henger

Írható CD új adatrögzítő réteggel maximum 52x sebességre. Innovatív, rendkívül kemény fedőréteggel, 

amely hatékonyan védi a felvételi oldalt a karcolódással szemben. Nagy fordulatszámra optimálva. 

Speciális InkJet felülettel! Fehér vagy fekete és akár teljes felületén nyomtatható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji CD lemez digitális képekhez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0213 CD-R 700MB 52x g10 db / csomag

Nagy sebességgel írható, nyomtatható felületű CD-lemez. Magas érzékenységű festékkel és nagy visz-

szaverő képességű réteggel ellátott, 700MB adatot vagy 80 percnyi zenét képes rögzíteni. Archiválási 

idő: 100év szobahőmérsékleten.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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TDK zenei írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

176-0372 CD-RXG 80 min. g10 db / csomag

Egyszer írható CD asztali audió CD-felvevő készülékekhez (végfelhasználói készülékek). A páratlan 

REFLEXtechnológia biztosítja a teljes kompatibilitást és az optimális hangminőséget valamennyi CD-

felvevő készülékkel és CD-lejátszóval, beleértve az autóba építhető CD-lejátszókat is. Tökéletes médium 

kedvenc számai összeállításához.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható CD tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

DVD-R 4,7 Gb 16x 10 db / csomagg

176-0363 DVD+R 4,7 Gb 16x g10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvevőkészülé-

kekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji írható CD tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

185-0315 DVD-R 4,7 Gb 16x 5 db / csomagg

185-0302 DVD+R 4,7 Gb 16x g5 db / csomag

Egyszer írható, 4,7 GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvevőkészülé-

kekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható slim tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0386 DVD-R 4,7 Gb 16x 10 db / csomagg

176-0391 DVD+R 4,7 Gb 16x g10 db / csomag

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji zenei írható CD lemez
rendelési kód típus kiszerelés

185-0215 CD-R for Audio 80 min. g10 db / csomag

A FUJI audio CD egy rendkívűl megbízható média, mely kiváló minőségben adja vissza a zenei hangzást.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

A
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Fuji írható vékony tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

185-0320 DVD-R 4,7 Gb 16x 1 db / csomagg

185-0306 DVD+R 4,7 Gb 16x g1 db / csomag

185-0285 DVD-R 4,7 Gb 16x 10 db / csomagg

185-0286 DVD+R 4,7 Gb 16x g10 db / csomag

Egyszer írható 4,7GB/120perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felevevő-

készülékekhez használható!

Az írási sebességek változhatnak!

TDK írható DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0387 DVD-R 4,7 Gb 16x 10 db / hengerg

176-0393 DVD+R 4,7 Gb 16x g10 db / henger

176-0384 DVD-R 4,7 Gb 16x 25 db / hengerg

176-0396 DVD+R 4,7 Gb 16x g25 db / henger

176-0389 DVD-R 4,7 Gb 16x 50 db / hengerg

176-0400 DVD+R 4,7 Gb 16x g50 db / henger

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji írható DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

185-0309 DVD-R 4,7 Gb 16x 10 db / hengerg

185-0300 DVD+R 4,7 Gb 16x g10 db / henger

185-0308 DVD-R 4,7 Gb 16x 25 db / hengerg

185-0298 DVD+R 4,7 Gb 16x g25 db / henger

185-0319 DVD-R 4,7 Gb 16x 50 db / hengerg

185-0307 DVD+R 4,7 Gb 16x g50 db / henger

Egyszer írható DVD 4,7 GB DVD videófelvevőkhöz és PC-meghajtókhoz. Max. 16x felvételi sebességre 

alkalmas. Különböző felvételi idők a kiválasztott üzemmód szerint. Optimális kompatibilitás különböző 

DVD-ROM és DVD videó lejátszó készülékekkel.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható vékony tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-5065 DVD-R 4,7 Gb 16x g10 db / csomag

Egyszer írható, 4,7GB/120 perc videó kapacitású, PC meghajtókhoz, DVD-ROM és DVD felvevő-

készülékekhez használható.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható kétrétegû DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0390 yDVD+R Double-Layer 8,5 Gb 8x g10 db / csomag

Kétrétegű DVD 8.5 GB kapacitás, 4 óra felvételi idő, Maximális kompatibilitás minded DVD+R DL íróval. 

Maximális kompatibilitás minden DVD lejátszóval.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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Fuji írható kétrétegû DL DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

185-0304 DVD+R 8,5 Gb 2,5x 1 db / csomagg

185-0338 DVD-R DL 8,5 GB 4x g1 db / csomag

DVD Dual layer 8,5GB/240perc videó kapacitású adat, video tárolására alkalmas.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK újraírható CD tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0369 DVD+RW 4,7 Gb 8x 10 db / csomagg

176-4000 DVD-RW 4,7 Gb 4x g10 db / csomag

176-4001 DVD-RWED 4,7 Gb 6x 10 db / csomagg

176-4002 DVD-RWEC 4,7 Gb 4x g10 db / csomag

Egyszer írható DVD otthoni használatra PC DVD írókban és DVD Video Disc felvevő készülékekben. Max. 

16x felvételi sebességre alkalmas. Akár 6 óra játékidő DVD-ROM meghajtókban és DVD videó-lejátszó 

készülékekben. Standard műanyag tokban.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji újraírható CD tokos DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

DVD-RW 4,7 Gb 2x 5 db / csomagg

185-0331 DVD+RW 4,7 Gb 4x g5 db / csomag

A Fujifi lm újraírható DVD lemezeit adatmentésre és videófelvétel tárolására egyaránt használhatja. 

Több mint 1.000 törlés és újraírás után sem veszít minőségéből.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK írható nyomtatható felületû DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0351 DVD-R PWW 4,7 Gb 16x g10 db / csomag

Nyomtatható DVD-R 10 darabos csomagban. Magas minőségű, matt felület, photo szintű nyomtatás. 

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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TDK írható nyomtatható felületû DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-5000 DVD-RPWWCB 4,7 Gb 16x 10 db / hengerg

176-5001 DVD-RPWWCB 4,7 Gb 16x g25 db / henger

176-5002 DVD-RPWWCB 4,7 Gb 16x 50 db / hengerg

176-5050 DVD+RPWWCB 4,7 Gb 16x g10 db / henger

176-5051 DVD+RPWWCB 4,7 Gb 16x 25 db / hengerg

176-5052 DVD+RPWWCB 4,7 Gb 16x g50 db / henger

Nyomtatható DVD-R 10,25 és 50 darabos hengerben. Magas minőségű, matt felület, photo szintű 

nyomtatás. A belső átmérő 23mm.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji írható nyomtatható felületû DVD lemez
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

185-0316 DVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumerj 16x 10 db / hengerg

185-0328 jDVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumer 16x g25 db / henger

185-0327 DVD-R 4,7 GB, Inkjet Consumerj 16x 50 db / hengerg

185-0299 jDVD-R 4,7 GB, Inkjet Pro 16x g100 db / henger

Nagy sebességgel írható, nyomtatható felületű CD-lemezek, 4,7GB/120 perc videohoz és adatokhoz.

Az írási sebességek változhatnak!

TDK DVD lemez kamerához
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

176-0350 DVD-R, 28SP írható, 2,8 GB, 8 cm 4x 1 db / csomagg

176-0368 jDVD-RW, 28SP újraírható, 2,8 GB, 8 cm 4x g1 db / csomag

Karcálló, kétoldalas DVD lemez. Kifejezetten DVD camcorderekhez lett kifejlesztve. Teljes kompatibilitás 

minden olyan DVD író- és lejátszó eszközzel, amely a DVD-R/RW formátumot támogatja 1,4 GB kapaci-

tású. Karcálló kétoldalas DVD lemez.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji DVD lemez kamerához
rendelési kód típus írási sebesség kiszerelés

DVD-R, írható, 1,4 GB, 8 cm-es 4x 1 db / csomagg

185-0371 DVD-R, írható, 2,8 GB, 8 cm-es 4x g1 db / csomag

185-0380 DVD-RW, újraírható, 1,4 GB, 8 cm-esj 2x 1 db / csomagg

185-0381 jDVD-RW, újraírható, 2,8 GB, 8 cm-es 2x g1 db / csomag

185-0382 jDVD+RW, újraírható, 1,4 GB, 8 cm-es 4x g1 db / csomag

Kifejezetten DVD camcorderekhez kifejlesztett 8 cm-es lemez. Teljes kompatibilitás minden olyan DVD 

író- és lejátszó eszközzel, amely a DVD-R/RW formátumot támogatja 1,4 GB, illetve 2,85 GB kapacitású.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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Fuji DVD-RAM lemez
rendelési kód típus kapacitás

185-0350 DVD-RAM 4,7 GB

185-0355 ypDVD-RAM Type 4 kétoldalas 9,4 GB

185-0340 gDVD-RAM WOC - cartridge nélkül 4,7 GB

A Fujifi lm DVD-RAM-on akár 9.4GB adatot, vagy 240-perc videót tárolhat. Több mint 100.000 törlés és 

újraírás után sem veszít minőségéből. Egyes típusoknál a cartridge kinyitható, így a lemezt cartridge 

nélkül is használhatja, ha tálcás DVD-RAM olvasóval rendelkezik.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

TDK BLU-RAY lemez
rendelési kód típus írási sebesség

176-0397 BD-R 25 GB 2x

176-0398 BD-R 50 GB 2x

176-0399 BD-RW 25 GB 2x

A Fujifi lm DVD-RAM-on akár 9.4GB adatot, vagy 240-perc videót tárolhat. Több mint 100.000 törlés és 

újraírás után sem veszít min247ségéből. Egyes típusoknál a cartridge kinyitható, így a lemezt cartridge 

nélkül is használhatja, ha tálcás DVD-RAM olvasóval rendelkezik.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!

Fuji DDS kazetta
rendelési kód típus kapacitás

185-0254 DDS 4 mm 120M 4 Gb

185-0255 DDS 4 mm 125M 12 Gb

185-0256 DDS 4 mm 150M 20 Gb

A DDS adatkazetták költséghatékony és hosszútávú adatmentést tesznek lehetővé egészen 20 GB tö-

mörítetlen kapacitásig, mely tömörítéssel 40 GB-ra növelhető. Mindezt a Fuji ATOMM technológiájának 

köszönheti.

Fuji BLU-RAY lemez
rendelési kód típus írási sebesség

185-0800 írható, BD-R 25 GB 2x

185-0805 jújraírható, BD-RE 25 GB 2x

Új generációs optikai lemezformátum, feltalálása lehetőséget nyújt felvétel, újraírás, nagy képfelbon-

tású videó (HD) visszajátszására és nagy mennyiségű adatok tárolására. Az egyfelszínes Blu-ray Disc 25 

GB tárolására alkalmas, mellyel 2 órányi nagy képfelbontású videó anyag (HDTV) és 13 óra standard 

képfelbontású tévéanyag tárolható. Duplafelszínű verziója, amely 50 GB-ot tud tárolni.

TDK DVD RAM lemez
rendelési kód típus írási sebesség kapacitás

176-0376 Type IV, cartridgeyp g 3x 4,7 GB

176-0377 ypType III, CD tokos 3x 4,7 GB

176-0378 yp gType IV, cartridge 3x 9,4 GB

A DVD-RAM olvasható, írható, újraírható és törölhető adattároló. Nagy kapacitás, gyors adatelérés jel-

lemzi. Akár 100.000 újraírási lehetőség.

Figyelem! A maximális írási sebességek növekedhetnek!
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Számítástechnika kellékek
adathordozó | data store

Fuji DLT/SDLT kazetta, tisztítókazetta
rendelési kód típus kapacitás

DLT TK88 40/70/80 GB

185-1020 SUPER DLT 220/320 GB

185-1025 SDLT2 300/600 GB

185-1039 DLT tisztítókazetta

185-1040 SDLT tisztítókazetta

DLT IV adatkazetta DLT mentő rendszerek számára. Elérhető 40/70/80 GB tömörített kapacitás a DLT 

4000, DLT 7000 és a DLT 8000 -es meghajtókban. Tömörített átviteli sebesség, akár 12MB/sec. A Fuji a 

DLT IV kazettájában már az ATOMM technológiát alkalmazza.

Fuji LTO ultrium kazetta, tisztítókazetta
rendelési kód típus kapacitás

185-1030 LTO Ultrium1 100 GB

185-1032 LTO Ultrium2 200/400 GB

185-1034 LTO Ultrium3 400/800 GB

185-1037 LTO, Ultrium4 800/1600 GB

185-1038 LTO tisztítókazetta

Az LTO archiváló eszközökhöz 4 féle kazettát kínál a Fuji. Az elérhető tömörített kapacitás 1600 GB. 

A Fuji az LTO kazettáknál az ATOMM technológiát alkalmazza.

Fuji 3592 adatkazetta, tisztítókazetta
rendelési kód típus írási sebesség

185-1115 3592E 60 GB

185-1117 3592 300 GB

185-1041 3592 tisztítókazetta 200/400 GB

A 3592-es kazetta nagy megbízhatóságú, Enterprise szintű rendszerekhez használatos, kapacitása 300 

GB, mely 3:1-es tömörítéssel 900 GB-ra növelhető. Átviteli sebessége 40MB/sec natív módban.

Fuji xD memóriakártya
rendelési kód típus írási sebesség

185-0654 xD memória kártya H TYPEy 1 GB

185-0655 yxD memória kártya 2 GB

Elsősorban Fuji kamerákhoz használható XD memóriakártyák 1Gb és 2Gb kapacítással. 

Olympus xD memóriakártya
rendelési kód típus írási sebesség

390-0233 xD memória kártyay 1 GB

390-0232 yxD memória kártya 2 GB

Elsősorban Olympus kamerákhoz használható XD memóriakártyák 1Gb és 2Gb kapacítással. 

a
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Számítástechnika kellékek
adathordozó | data store

Sony MemoryStick Pro DUO memóriakártya
rendelési kód típus kapacitás

MemoryStick Pro DUOy 2 GB

396-2712 yMemoryStick Pro DUO 4 GB

396-2711 yMemoryStick Pro DUO 8 GB

Írási sebesség: 15MB/s

TDK USB Flash Drive
rendelési kód típus kapacitás

391-6000 Flash Drive -Trans-It USB 2 GB

391-6001 Flash Drive -Trans-It USB 4 GB

391-6002 Flash Drive -Trans-It USB 8 GB

391-6003 Flash Drive -Trans-It USB 16 GB

TDK által gyártot pendrive-ok, 2Gb, 4Gb és 8Gb kapacitással. Tetszetős, kiváló, praktikus.

Integral Secure Digital High Speed memóriakártya
rendelési kód típus kapacitás

390-0976 66x High Speedg p 1 GB

390-0980 g p80x High Speed 512 MB

390-0981 80x High Speedg p 1 GB

390-0982 g80x High Speed 2 GB

66x: Olvasási sebesség: 10 MB/s, Írási sebesség: 10 MB/s

80x: Olvasási sebesség: 14 MB/s, Írási sebesség: 12 MB/s

SanDisk Micro Secure Digital memóriakártya
rendelési kód típus kapacitás

390-0926 SD kártya adapterrely p 1 GB

390-0927 y pSD kártya adapterrel 2 GB

Kisméretű, gyors adattároló kártya. Írható, törölhető, formázható korlátlanul. Alkalmas bármely Mikro 

SD, TransFlash vagy SD slottal ellátott készülékhez. Tartozék: SD kártya adapterrel.

Courier USB Flash Drive USB 2.0
rendelési kód típus kapacitás

390-0761 Courier 1 GB

390-0762 Courier 2 GB

390-0763 Courier 4 GB

390-0764 Courier 8GB

USB Flash Drive 12 Mb/s olvasási és 3 Mb/s írási sebességgel.

a

b

c

d
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Számítástechnika kellékek
adathordozó | data store

TDK micro audiokazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

176-0479 MC-60 60 perc 10 db / csomagg

176-0480 MC-90 90 perc g10 db / csomag

TDK micro kazetták nagy érzékenységűek, különösen az emberi beszéd hangfrekvenciáján. Ideális 

üzenetrögzítőkbe, diktafonokba. A szalag és a kazetta mechanika kifejezetten az üzleti élet követel-

ményeihez lett tervezve.

Fuji audiokazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

185-0152 DR C60 normal 60 perc 10 db / csomagg

185-0153 DR C90 normal 90 perc g10 db / csomag

A Fuji audiókazetták kivételes minőséget garantálnak. Más kazettákhoz képest jobb kimeneti karakte-

risztikát, kisebb zajszintet és kivételesen alacsony hibagyakoriságot biztosítanak.

TDK 8 mm kamerakazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

176-3450 P5-60HS 60 perc 10 db / csomagg

176-3452 P5-90HS 90 perc g10 db / csomag

Univerzális kazetta 8 mm rendszerű videokamerákhoz. Éles, tiszta, élénk színű kép. Rendkívül robusztus 

és megbízható. A szalagszél nem sérül, ha 8 mm adapter-kazettával használja.

TDK digitális kamerakazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

176-3420 DVM-60 60 perc g10 db / csomag

Tökéletes választás mastering készítéshez, editáláshoz, állókép készítéshez. Dupla mágneses rétege 

közül az egyik egy szuper-fi nom komalt réteg, amely magasabb kimeneti jelszintet garantál, felülmúl-

hatatlanul alacsony hibaaránnyal, amely elengedhetetlen a mastering készítésnél. Az extra fi nom felső 

felületnek köszönhetően egyszerűen elnyűhetetlen.

a

b
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Fuji digitális kamerakazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

185-0280 DVC MINI E60 60 perc g5 db / csomag

Tökéletes választás mastering készítéshez, editáláshoz, állókép készítéshez. Dupla mágneses rétege 

közül az egyik egy szuper-fi nom komalt réteg, amely magasabb kimeneti jelszintet garantál, felülmúl-

hatatlanul alacsony hibaaránnyal, amely elengedhetetlen a mastering készítésnél. Az extra fi nom felső 

felületnek köszönhetően egyszerűen elnyűhetetlen.
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Számítástechnika kellékek
adathordozó | data store

TDK TV videokazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

176-0421 TV180 180 perc 12 db / csomagg

176-0425 TV240 240 perc g12 db / csomag

Ideális adattároló mindennapos videoprogramok rögzítéséhez. Kiváló ár/szolgáltatás arányú VHS-

kazetta. Műsoridő: 180, 240 perc.

Fuji F videokazetta
rendelési kód típus felvételi idő kiszerelés

185-0261 F 180 180 perc 10 db / csomagg

185-0264 F 240 240 perc g10 db / csomag

Univerzális kazetta VHS rendszerű videókhoz. Éles, tiszta, élénk színű kép.

a

b
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Számítástechnika kellékek
hangszóró | speaker

T’nB HPSMP40 vékony hangszóró
rendelési kód típus teljesítmény

HPSMP40 4 W

Esztétikus, kompakt, modern design. • Mágnespajzsa lehetővé teszi, hogy közvetlenül a képernyő mel-

lett helyezze el anélkül, hogy torzulásokat okozna a képernyőn. • Minden hangforrással kompatibilis 

(PC, CD lejátszó, konzolos játékok...). Karakterisztika: • Beépített transzformátor 230V - 50 Hz • Telje-

sítmény: 120 watts PMPO. • Extra lapos. • Frekvencia átvitel: 45 Hz - 20 KHz • 3.5 mm jack csatlakozó. 

• Kábelhossz: 1.10 m.

Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2000U
rendelési kód típus teljesítmény

391-6268 ySoundsystem DS2000U 1 W

Vékony, sztereó hangszóró notebookokhoz, hordozható lejátszókhoz. Tápfeszültség USB-n keresztül. 

2 x 0,5W (RMS). 

Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2000V
rendelési kód típus teljesítmény

391-6269 ySoundsystem DS2000V 2 x 0,5W

Már az új, fekete-fehér design alapján készült kedvező árú hangszóró notebookhoz, PC-hez és MP3-hoz 

egyaránt. 2 x 0,5W (RMS). 

T’nB 32282 MP3 hangszóró
rendelési kód típus teljesítmény

391-0231 32282 260 W PMPO

Összecsukható iPod-MP3 hangszóró. Fehér színben. Teljesítmény: 2x1W.

d

Logitech X-140 hangfal
rendelési kód típus teljesítmény

390-1861 X-140 64 W

Pótbemenet: További MP3- vagy CD-lejátszó is csatlakoztatható. 

Sztereó fejhallgató-csatlakozó: Környezete zavarása nélkül is hallgathatja kedvenc zenéit. 

Integrált kezelőszervek: Egyszerűen bekapcsolható, a hangszín és a hangerő beállítása sem okoz ne-

hézséget.

Teljes eff ektív teljesítmény: 5 W (eff ektív; 2x2,5 W) 

Összesített csúcsteljesítmény: 10 W 

Frekvenciaátvitel: 80 Hz – 18 kHz 

7 cm átmérőjű nagy kilengésű hangszóró 7,6 cm-es mélyhangsugárzóval 

Hangszórók mérete (magasság x szélesség x mélység): 24,1 x 9,9 x 12,4 cm 

a

b

c

d
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Számítástechnika kellékek
hangszóró | speaker

Logitech Z-500 hangfal
rendelési kód típus teljesítmény

390-1860 Z-500 9,5 W

Bluetooth® vezeték nélküli technológia: Bluetooth® 2.0 (EDR) hatótávolság: Akár 10 méter 

Frekvencia: 2,4 GHz 

Átviteli formátum: Digitális 

Újratölthető akkumulátor: Tápegységgel vagy USB-kábellel tölthető (mindkettő mellékelve) 

Hangszórók: Két darab 5 cm-es aktív hangsugárzó és 5 cm-es mélynyomók .

Logitech X-230 hangfal
rendelési kód típus teljesítmény

390-1862 X-230 64 W

FDD2™ technológia: Kiegyensúlyozott, egyenletes hangzást nyújt a teljes hangtartományban. 

Valós idejű mélyhangkiemelés: A hangszórók erőteljes basszust és még kisebb torzítást kínálnak. 

Kivezető nyílással ellátott, 13,3 centiméteres mélyhangsugárzó: A hatékonyabb levegőáramlás révén 

a basszus is erőteljesebb. Falra szerelhető magashangsugárzók: A talpak elforgatásával könnyedén falra 

rögzítheti a hangszórókat. Sztereó fejhallgató-csatlakozó: Környezete zavarása nélkül is hallgathatja 

kedvenc zenéit. Integrált kezelőszervek: Kényelmesen kezelheti a hangerőt, illetve be- és kikapcsolhatja a 

hangrendszert. Plug and Play technológia: Egyszerűen csatlakoztatható számítógéphez, illetve CD- és 

MP3-lejátszóhoz. Teljes eff ektív teljesítmény: 32 W (eff ektív), Magashangsugárzók: 12 W (eff ektív; 2x6 

W), Mélyhangsugárzó: 20 W (eff ektív), Összesített csúcsteljesítmény: 64 W, Frekvenciaátvitel: 40 Hz – 

20 kHz, Magashangsugárzók: 2 darab 5 cm-es hangsugárzó hangszórónként, Mélyhangsugárzó: 13,3 

cm-es, kivezető nyílással ellátott hangsugárzó.

Labtech Pulse 285 hangfal
rendelési kód típus teljesítmény

390-1863 Pulse 285 12 W

Falra szerelhető szatelit hangszórók a kedvező helykihasználásért • Max-X mélynyomó a gazdag hang-

zásért • Bass refl ex nyílás • Vezetékes ki-be kapcsoló és hangerőszabályzó • Színkódolt audio kábel 

csatlakozó • RMS teljesítmény: 6 Watt • Mélynyomó: 4 Watt RMS • Szatellit: 2 Watt RMS (2 x 1 Watt) 

• Csúcsteljesítmény: 12 Watt • Frekvencia átvitel: 55Hz - 20kHz • Mélynyomó: 4” Max-X refl ex nyílással 

• Szatelit sugárzók: 3” • Méklnymó mérte: 7.5” x 5.5” x 7”  • Szatelit sugárzók mérete: 5.25” x 3.25” x 2.5” 

• Jel-zaj arány: >72dB 

Fujitsu-Siemens Soundsystem DS2100M hangfal
rendelési kód típus teljesítmény

390-1859 ySoundsystem DS2100M 9,5 Wv

Két hangszóró + egy mélynyomó kompakt, zongoralakk-fekete kivitelben. Külső vezetékes távirányító. 

9,5W (RMS) kimenő teljesítmény.

c
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Számítástechnika kellékek
mikrofon, fejhallgató | microphone, headphone

T’nB fülhallgató
rendelési kód típus érzékenység

p gCSSP2 sport fülhallgató vízálló, 1,1 méter kábellel 100 dB

Minden hordozható hangforráshoz ideális • Hangerő szabályozó • Cseppálló • Aranyozott 3.5 mm jack 

csatlakozó. Karakterisztika: Impedancia: 32 Ohms @ 1 Khz Frekvencia menet: 20-20.000 Hz Maximum 

bemeneti teljesítmény: 0.05 W Érzékenység: 100 dB / mW Kábelhossz: 1.1 m

T’nB fülhallgató
rendelési kód típus érzékenység

391-0259 gCMM02, fülhallgató mikrofonnal, 1,1 méter kábellel 100 dB

Fülhallgató beépített mikrofonnal, nagyon diszkrét, ultra-modern design, nagyon ergonomikus kialakí-

tású. Ideális alkalmazások: VoIP, Kype, MSN Messenger...

Ednet mikrofon
rendelési kód típus

390-1570 83010 - csíptetős

390-1571 83011 - talpas

83011:
• Talpas, állítható magasságú mikrofon

• 1,8 m kábel

• frekvenciaátvitel: 30 Hz-16 kHz

• Ellenállás: 1,4 kOhm

83010:
• Csíptetős mikrofon

• Frekvencia átvitel: 30 Hz-16 kHz

• Ellenállás: 2 kOhm

2

1
2

1

a

b

c

d

TDK BP 100 fülhallgató
rendelési kód típus érzékenység

177-5023 gBP 100 fülhallgató 106 dB

Kényelmes fülhallgató+tok 106 dB
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Számítástechnika kellékek
fejhallgató | headphone

TDK NP100 nyak-fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

177-5026 y j gNP100 nyak-fejhallgató 117 dB

117dB-es nyak-fejhallgató zenehallgatáshoz, Skype-hoz.

TDK fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

177-5022 HP100 fejhallgatój g 101 dB

177-5024 j gMP100 Hi-Fi fejhallgató 106 dB

• impedancia: 32 Ohm

• csatlakozás: 3,5 mm jack

• kábelhossz: típusonként változó

Ednet Professional mikrofonos fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

390-1501 83024 86 dB

Sztereó fejhallgató, mikrofonnal, hangerőszabályozóval. Kábel hosszúsága: 2 méter

Ednet Exclusive II. mikrofonos fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

390-1502 83122 100 dB

Könnyű súlyú sztereo fejhallgató, állítható hajlékony mikrofonnal, műbőr fülvédővel.

Kábel hosszúséga: 2,5 méter

c

a

b

c

d
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Számítástechnika kellékek
fejhallgató | headphone

Ednet mikrofonos fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

83123 100 dB

Sztereo fejhallgató USB csatlakozással. Állítható mikrofon. Hangerő szabályozó és mikrofon ki/be 

kapcsoló. Kábel hosszúság: 2,5 m.

Fujitsu-Siemens HS7100U Dolby Headphone
rendelési kód típus érzékenység

391-6269 y pHS7100U Dolby Headphone

Virtuális 7.1 csatornás headset. Erőteljes hangkimenet (500 mW). DSP-mód, mixer, equlizer. Zajszűrő 

mikrofon. Kényelmes viselet.

Logitech Clear Chat 981 fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

390-1880 Clear Chat 981 62 dB

Forgatható zajszűrő mikrofon: Kiszűri a nem kívánt háttérzajokat, és optimális hangminőséget biztosít

Egy vonalban elhelyezett kezelőszervek: A hangerő beállítása és a némítás egyetlen mozdulat csupán 

Állítható, hagyományos fejhallgatópánt: Tökéletes viselet 

Fej mögötti elhelyezés: Divatos és kényelmes, tökéletes választás a Logitech® webkameráihoz 

Frekvenciaátvitel:

fejhallgató: 20–20 000 Hz;

mikrofon: 100–10 000 Hz 

Érzékenység: -62 dBV/μbar, -42 dBV/Pascal +/-3dB 

2,2 méteres árnyékolt kábel 3,5 milliméteres analóg csatlakozókkal 

Logitech Premium fejhallgató
rendelési kód típus érzékenység

390-1881 Premium 62 dB

Kézhasználat nélküli telefonálás

Zajcsökkentő mikrofon: Zajos környezetben is kiszűrhetők a nemkívánatos zajok 

Elforgatható mikrofon: Optimális hangtisztaság

Összehajtható: Kis helyen is elfér és szállítható 

Hordtok: Bárhová magával viheti, és a védelem is megoldott

Fej mögötti állítható rögzítés: Kényelmes viseletet biztosít 

Analóg–USB átalakító: Kiválasztható a leghatékonyabb csatlakoztatási mód 

Sokrétűség: Tökéletes választás számítógépes telefonáláshoz, internetes csevegéshez, 

játékhoz és zenehallgatáshoz

Frekvenciaátvitel: Fejhallgató: 20–20 000 Hz; mikrofon: 100–10 000 Hz 

Érzékenység: -62 dBV/μbar, -42 dBV/Pa+/-3dB 

Kábelhossz: 1,8 m 
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Számítástechnika kellékek
tisztítók, CD/DVD tartók | cleaner, CD/DVD case

Esselte Dataline számítástechnikai tisztítók
rendelési kód típus termék kód kiszerelés

305-7301 Monitortisztító sprayp y 67658 250 ml

305-7302 y gMűanyagtisztító kendő dobozban 67656 100 db

305-7304 Monitor tisztító kendő nedves/száraz 67120 12-12 db

305-7305 g jAir-Duster-Légfújó 67124 400 ml

305-7308 CD/DVD nedves tisztítókendő 67118 100 db

305-7309 Flakonos nedves/száraz tisztítókendő 67119 50-50 db

Kifejezetten kényes felületek tisztítására (monitorszűrő, laptop képernyő stb.). Csíkmentesen tisztít, 

antisztatikus, így portaszító jellegénél fogva nem hagy nyomot. Praktikus csomagolás.

Euro CD tasak
rendelési kód típus méret kiszerelés

195-0851 TCD-tasak ÖNTAPADÓ W90 ablakos 125x125 mm 1000 db

195-0853 TCD-tasak ÖNTAPADÓ 125x125 mm 1000 db

195-0854 TCD-tasak ENYVEZETT ablakos 125x125 mm 1000 db

195-0856 TCD-tasak ENYVEZETT 125x125 mm 1000 db

195-2301 Légpárnás tasak BARNA (CD-hez) szilikong 180x165 mm 100 db

195-2701 gpLégpárnás tasak FEHÉR (CD-hez) szilikon 180x165 mm 100 db

CD, DVD lemezek tárolására, szállítására alkalmas borítékok, melyek megakadályozzák a lemezek po-

rosodását.

CD/DVD tok
rendelési kód típus tároló kapacitás szín

391-2911 CD tok, normál 1 db átlátszó-fekete

391-2913 CD tok, dupla 2 db átlátszó-fekete

391-2915 CD tok, slim (5 mm) 1 db átlátszó-fekete

391-2951 DVD tok, normál 1 db fekete

391-2952 DVD tok, dupla 2 db fekete

391-2953 DVD tok, normál 1 db átlátszó

Műanyag CD, DVD tárolására alkalmas tokok átlátszó vagy fekete színben.

Stanger számítástechnikai tisztítók
rendelési kód típus kiszerelés

241-0500 Stanger Tisztítókendőg 100 db

241-0501 g p yStanger Tisztítóspray 250 ml

241-0502 Stanger Sűrített levegő(PB)g g 300 ml

241-0503 gStanger Tisztító hab 300 ml

241-0500: Monitorok, billentyűzetek és műanyag felületek tisztítására és ápolására. Por és szennye-

ződések hatásos eltávolítása, statikus töltés és porelnyelő képesség.

241-0501: Pumpás spray fehér táblák tisztításához.

241-0502: Nehezen elérhető részek tisztításához, pl. elektromos készülékek, irodai készülékek, billen-

tyűzet, nyomtató, CD-ROM, lemezmeghajtó, másológépek, fax stb. Változtatható fújáserősség. Környe-

zetbarát. 100%-ban ózonbarát. Nem tartalmaz FCKW/F22 gázt.

241-0503: Antisztatikus, fertőtlenítő hatású, zsíroldó. • Képernyőre, billentyűzetre, perifériákra, mű-

anyag bútorokra.

3M számítástechnikai tisztítókészlet
rendelési kód típus kiszerelés

333-5395 yCL680 tisztítókészlet monitorhoz és billentyűzethez 12 db

A képernyő és a billentyűzet tisztán tartására egyaránt alkalmas. Újdonság a csomagban található két-

oldalas tisztító, melynek kefés oldalával a por törölhető le a billentyűzetről, a törlőkendővel a monitor 

felületéről különböző szennyeződések távolíthatók el. LCD monitorok érzékeny felületének tisztításához 

kiválóan alkalmas.
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CD/DVD tok
rendelési kód tároló kapacitás

52 db

391-5511 80 db

Zippzáras, hordozható CD-DVD mappa különböző színekben.

Hama CD/DVD tartó
rendelési kód termék kód szín tároló kapacitás

390-4050 33830 fekete 20 db

390-4052 33831 fekete 40 db

390-4054 33832 fekete 80 db

390-4056 33833 fekete 120 db

Zippzáras, hordozható CD/DVD mappa különféle kapacitásokkal.

Hama fém CD/DVD tartó
rendelési kód termék kód szín tároló kapacitás

390-4060 33680 fekete 60 db

390-4061 33681 ezüst 60 db

390-4063 33682 fekete 120 db

390-4064 33683 ezüst 120 db

390-4066 33684 fekete 180 db

390-4067 33685 ezüst 180 db

műanyag hordozható CD/DVD tároló 60 db CD-hez, 15 db kétoldalas antisztatikus tároló tok, tartozék 

index kártya, stabil zár és hordozó foganytyú, méret: 28,5x6x19,5 cm, fekete színben 

Esselte Dataline asztali CD/DVD tartó
rendelési kód termék kód termék kód tároló kapacitás

305-7141 világosszürke áttetsző tetővelg 90954 40 db

305-7142 gvilágosszürke áttetsző tetővel 90955 80 db

A CD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas asztali tartó, feliratozható elválasztólapok a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében. Kulccsal zárható, tartozék 2 db kulcs. Fakkonként 2 db CD-t tárolására al-

kalmas.

Esselte Dataline CD/DVD archiváló
rendelési kód szín termék kód tároló kapacitás

305-7156 gvilágosszürke 67671 50 db

CD és DVD lemezek tok nélküli tárolására alkalmas műanyag archiváló. Helytakarékos kialakítás, az 

egyes modulok egymásra tehetők, így bővíthető. Kis kijelzőjének köszönhetően látszik, melyik fakkban 

található már CD / DVD. Feliratozási lehetőség a könnyebb visszakeresés és rendszerezés érdekében.
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Esselte Dataline CD/DVD archiváló
rendelési kód szín termék kód tároló kapacitás

305-7175 gvilágosszürke 67661 25 db

Függőlegesen és vízszintesen is használható, modern formatervezésű CD tároló rendszer 21 db szimpla 

és 2 db dupla CD lemez számára. A CD torony bővíthető. A terméket darabonként értékesítjük!

Esselte Dataline nyitott CD tartó
rendelési kód szín termék kód tároló kapacitás

305-7133 gvilágosszürke 67662 30 db

CD lemezek tokban történő tárolására alkalmas műanyag tartó. Egymásra helyezhető és bővíthető, de 

akár falra is szerelhető. Beépített fogantyú a könnyebb hordozhatóság érdekében.

T’nB Domina DVD tartó
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2270 TRCD035283 30 db 17,2 x 43 x 17,2

30 DVD tárolására. Eredeti vonalvezetés, közvetlenül a földre állítható.

T’nB Zenith CD/DVD tartó
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2314 ZENITH44DVD fém DVD tartó 44 db DVD 25 x 94,5 x 14,5

391-2315 yZENITH 60 CD tartó állvány 60 db CD 18,8 x 94,5 x 14

• alapanyaga fém és fa

• jól látható címek

• közvetlenül a földre helyezhető

• könnyen összeszerelhető

Esselte Vaultz CD tartó
rendelési kód típus termék kód tároló kapacitás

305-7159 CD tartó doboz 67100095 32 db

305-7160 CD tartó doboz 67110095 64 db

305-7161 fi ókos CD tartó 67180095 165 db

305-7159:
• Egyedi formatervezésű, zárható 

doboz CD-k szállítására

• A nagyobb nyomásnak is ellenáll

•  Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/

tasak)

• Kulccsal zárható

• Tartozék: kulcs és vállpánt

305-7160:
• Egyedi formatervezésű, zárható 

doboz CD-k szállítására

• A nagyobb nyomásnak is ellenáll

•  Tasakkal együtt szállítjuk (2 CD/

tasak)

• Kulccsal zárható

• Tartozék: kulcs és vállpánt

305-7161:
• Nagy kap., fi ókos CD/DVD tároló

•  A fi ók 3 rekeszből áll. Kapacitása: 165 

db CD tasakban/60 db CD keskeny 

tokban/30 db CD hagyományos 

tokban

• Csúszásgátlóval ellátott felület

• Címketartó, • Tartozék: kulcs
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T’nB Moka CD/DVD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2275 TRMU 38574 gy150 db CD vagy 72 db DVD 5 x 101 x 14

• zárt torony

• elegáns

• könnyen összeszerelhető

T’nB Solaris fa CD/DVD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2255 g jSOLARIS126 üvegajtós fa CD/DVD tartó 126 db CD 25 x 100,3 x 20,2

• állítható polcmagasság (CD, DVD, VHS)

• edzett üvegajtó

• véd a portól

• könnyen összeszerelhető

T’nB Harmony fa CD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2317 yHarmony 231 db CD 40 x 105,3 x 20

• Zárt torony

• Elegáns megjelenés

• Könnyen szerelhető

• Fix polcmagasságú

T’nB Interlude CD/DVD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2280 Interlude 76 CD + 52 DVD 40,4 x 113 x 21,4

• Zárt torony

• Elegáns megjelenés

• Könnyen szerelhető

• Fix polcmagasságú
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T’nB Eject system CD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2285 YTNES 60 60 db CD 61,2 x 25,8 x 15,2

• ez a tároló rendszer a fa és a fém gyönyörű kombinációját valósítja meg

• tárolókapacitása 60 vCD

• nagy tárolókapacitású, mégis elegáns

T’nB Scenario fa DVD tároló
rendelési kód típus tároló kapacitás méret (cm)

391-2307 SCENARIO 105DVD 105 db 40 x 99,2 x 20

• Könnyen szerelhető

• Fix polcmagasság

Hama fa CD/DVD tartó
rendelési kód termék kód szín tároló kapacitás

390-4080 33887 fekete 40 db

390-4081 33885 natúr 40 db

kompakt tároló doboz 40 db DVD/DVD-ROM tárolásához

falra is szerelhető

mérete: 42x10x40 cm

Hama fa CD/DVD tartó
rendelési kód termék kód szín tároló kapacitás

390-4085 33890 fekete 60 db

390-4086 33888 natúr 60 db

kompakt tároló doboz 60 db CD/CD-ROM tárolásához

falra is szerelhető

mérete: 28,5x10x43 cm
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Számítástechnika kellékek
egéralátét | mouse pad

Esselte Standard egéralátét
rendelési kód típus szín

305-7201 90885 kék

305-7202 90886 piros

Egéralátét, mely érdes textil felületének köszönhetően könnyed egérhasználatot tesz lehetővé. Az egér-

alátét alja csúszásgátlóval van ellátva. Méret: 5 x 220 x 196 mm

3M precíziós egéralátét
rendelési kód típus szín

333-5102 MS201PUW lila

333-5103 MS201MX ezüst

333-5104 MS201RX piros

Precíziós felülettel ellátott egépad. Kiválóan alkalmas vezeték nélküli egerekhez – speciális fény-

visszavető felülete kíméli az elemet, átlagosan dupla felhasználási időt biztosít!

Esselte Dataline kristály zselés egéralátét
rendelési kód típus szín

305-7205 67046 áttetsző kék

Zselével töltött, modern, áttetsző színű egéralátét. Csúszásgátlóval ellátott felület.

méret: 200 x 230 x 25 mm

3M precíziós egéralátét optikai egérhez
rendelési kód típus

333-5105 OMS203

Speciális szabadalmaztatott fényvisszavető felülettel rendelkező precíziós egérpad, mely sokkal gyor-

sabb és pontosabb egérvezetést tesz lehetővé. Az egérpad hosszúkás méretének köszönhetően na-

gyobb méretű optikai egérhez is kiválóan alkalmas.

Ednet alumínium egéralátét
rendelési kód típus

390-1515 64028

A fedőfólia alá képek és jegyzetek is elhelyezhetők. Valamennyi egértípushoz ajánlott.
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Esselte Fashion zselés egéralátét
rendelési kód típus szín

305-7182 Fashion zselés egéralátétg fekete

305-7183 gFashion zselés egéralátét kék

Ergonomiai kialakítású, zselével töltött egéralátét. A Lycra bevonatnak köszönhetően nem irritálja a 

kezet munka közben. Különlegesen hajlékony alapanyagból készült. Csúszásgátlóval ellátott felület. 

Méret: 230 x 230 x 26 mm

3M zselés csuklótámasz egéralátéttel
rendelési kód típus szín

333-5086 MW311BE kék (hullámos)

Géltöltésű csuklótámasz és precíziós egérpad, lehetővé teszi a pontos egérvezetést és a megfelelő alá-

támasztást. Bevonata nem irritáló. Nem csúszik az asztal felületén.

3M zselés csuklótámasz egéralátéttel
rendelési kód típus szín

333-5045 MW 309BE kék

333-5091 MW 309GR neonzöld

Precíziós felülettel ellátott egépad és géltöltésű csuklótámasz. Megfelelő alátámasztást biztosít, bevo-

nata nem irritáló, kellemes tapintású. Könnyen tisztítható! A percíziós felület könnyebb egérvezérlést 

biztosít.

Ednet zselés egéralátét
rendelési kód típus szín

390-1517 64020 kék

390-1518 64023 átlátszó/kék

Precíziós felülettel ellátott egépad és géltöltésű csuklótámasz. Nylon bevonattal.

Esselte Fashion zselés csuklótámasz
rendelési kód típus szín

305-7185 Fashion csuklótámasz fekete

305-7186 Fashion csuklótámasz kék

Ergonomiai kialakítású, zselével töltött csuklóalátét. A Lycra bevonatnak köszönhetően nem irritálja a 

kezet munka közben. A billentyűzethez támasztva egészséges tartást biztosít a kézfej számára, csök-

kentve ezáltal a csuklóra és a kézfejre nehezedő terheket. Méret: 490x95x20mm
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3M csuklótámasz
rendelési kód típus szín

333-5043 WR310BE kék

333-5044 gWR310MB, géltöltésű szürke

Selymes tapintású géltöltésű csuklótámasz, amely megfelelő alátámasztást biztosít a csuklónak. A gél 

rugalmassága következtében nem keletkeznek fáradtságot vagy kényelmetlen érzést okozó nyomás-

pontok. Nem csúszik a munkafelületen.

3M csuklótámasz
rendelési kód típus szín

333-5055 WR420 merev tartóval, géltöltésűg fekete

333-5058 g p gWR421 egérpaddal géltöltésű fekete

Új formatervezésű géltöltésű csuklótámasz alaplemezzel. Lekerekített élekkel. A támasz semleges és 

kényelmes csuklóhelyzetet biztosít. A támasz (WR420 és WR 421) burkolata speciális bőrbarát textil 

anyagból készül, mely nem dörzsöli a kezet és meggátolja a kéz izzadását, védőrétege taszítja a szeny-

nyeződést. A támasz elég széles ahhoz, hogy a csukló és a kézfej is kényelmesen elférjen rajta. Öntapadó 

alátétek segítségével a magassága állítható.
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