ZA PÁR TISÍC NADĚLÍTE POČÍTAČ,
NOTEBOOK I TABLET

STÁHNĚTE SI TISÍCE POHÁDEK
A UŽIJTE SI SVÁTKY PO SVÉM!

ACCENT tablet 2 v 1 TB880
Kód: TABACC1007

+ 16 GB USB DISK

JAKO DÁREK

2 149 ,včetně DPH

WD My Passport 1TB

• Luxusně zpracovaný tablet 2v1 - notebook, nebo tablet • úhlopříčka
8,9“ • rozlišení 1280 x 800 • IPS dotykový displej • odnímatelná
klávesnice • paměť 16 GB + slot na microSD kartu • čtyřjádrový procesor
Intel • RAM 1 GB DDR3 • Windows 8.1 + Microsoft Office 365 • Bluetooth
• Wi-Fi • přední a zadní kamera 2 MP / 2 MP • konektory miniHDMI • USB
• Stereo Audio výstup • TF karta • vestavěný mikrofon • E-book čtečka
• baterie 6 000 mAh • výdrž až 8 hodin • čeština • G-senzor se čtyřmi
směry rotace • součástí balení je 16GB paměťová karta

POČÍTAČE | NOTEBOOKY | ELEKTRONIKA | PŘÍSLUŠENSTVÍ

3 490,-

• spolehlivé 1TB úložiště • USB3.0 • 2,5“ velikost
elikost
ost
• pouze 170g • elegantní provedení
• barva:
černá
bílá kód: HDWD6444
červená kód: HDWD6443

12 | 2016 / 01 | 2017

NEOHROŽENĚ VSTŘÍC
VŠEM HERNÍM VÝZVÁM

včetně DPH

POSLOUCHEJTE PŘESNĚ TO, CO CHCETE!

Kód: HDWD6441

ENTER PRICE
www.enter-price.cz

FENDA F&D repro A140X
• výkonné reproduktory se zesilovačem a celkovým výkonem 37 W
• možností přímého přehrávání z paměťových karet typu SD nebo z USB
zařízení • bezdrátová technologie Bluetooth • možnost nalazení až 100 FM
stanic • dálkový ovladač svítící ve tmě • připojení: Bluetooth, 3,5 mm jack, USB

včetně DPH

ROUTER VHODNÝ
I PRO HRÁČE!

DOSTATEK MÍSTA PRO
VÁNOČNÍ FOTOGRAFIE
Kód: HDWD3119
• typ karty: Micro SDHC
• rychlost čtení: 20 MB/s
• rychlost zápisu: 14 MB/s / Třída: 10 • 16 GB verze
• 32 GB verze kód: RAMMK248 339,-

189 ,-

399 ,-

Kód: NARNTS100003
• standardní router pro domácnosti i kanceláře
• 300Mbps, 802.11b/g/n, 4x LAN, 1x WAN• módy:
router, AP, klient a další

včetně DPH

včetně DPH

IDEÁLNÍ FOŤÁK NA HORY
Rollei Sportsline 65
Kód: FOTR2132

DOKONALÁ
OCHRANA DAT

1 390 ,včetně DPH

159 ,-

• outdoorový digitální fotoaparát je díky své konstrukci připraven
na každé dobrodružství • odolnost proti vodě až do hloubky
3 metrů budete jednoduše pořizovat snímky i pod vodou • vydrží
nárazy až z 1 m • 8× digitálním zoom zvládne zachytit i vzdálenější
objekty a na 2palcovém barevném displeji pak veškerý obsah
jednoduše zkontrolovat a prohlédnout

+ Herní klávesnice Genius

1 TB
DISK

ZDARMA

Win 10
64bit

2 999 ,-

Netis WF-2419 300M AP

včetně DPH

3
HAL3000 Alfa Gamer
Kód: PCHS21481

BENQ GW2470HE
Kód: MON302959
• typ panelu: VA panel • úhlopříčka: 23,8“ • poměr stran:
16:9 • rozlišení: Full HD (1920 x 1080) • doba odezvy: 4 ms
• rozhraní: 2 x HDMI, 1 x D-Sub, 1 x výstup na sluchátka • Součástí
balení je VGA a HDMI kabel • Flicker Free • Low Blue Light

KAMERA, HODINKY, ALE
I SAMOSTATNÝ TELEFON!

• procesor Intel® Core i3-6098P 3,6GHz • základní deska
ASUS H110M-CS • paměť 8GB DDR4 2133MHz • pevný disk
Seagate Barracuda 1TB 7200RPM • grafická karta ASUS
Echelon GTX950 2GB • skříň SilentiumPC Regnum RG1
• optická mechanika Asus DVD±RW • operační systém
Windows 10 Home

JEDINEČNÁ KONFIGURACE
ZA VÝJIMEČNOU CENU

• elegantní flash disk s nerezovým krytem • rozhraní
USB2.0 • čtení až 10MB/s • zápis až 2,5MB/s
• 32 GB verze kód: RAMMUV1370 289,-

+ KASPERSKY INTERNET SECURITY
MULTIDEVICE V HODNOTĚ 1690 Kč
Kč

ZDARMA

256GB
SSD

Kód: REPBEN0004
• senzor: 1/2.3“ 13MPx CMOS • slot pro karty: micro SD • interní
paměť: 4 GB • součástí balení hodinky pro ovládání • LTE připojení
– možnost okamžitě sdílet videa na sociálních sítích • možnost
kontroly nastavení směru kamery přímo na hodinkách • vodotěsné
do hloubky 60m pro kameru i hodinky • dálkové ovládání kamery
pomocí hodinek • GPS senzor pro zaznamenání polohy

3 990 ,-

MULTIFUNKCE 3V1 A K TOMU
HODNOTNÝ DÁREK JAKO BONUS!
Epson L386

včetně DPH

Kód: SADTISE0005
• multifunkční zařízení nabízí kvalitní tisk, skenování a kopírování
s mimořádně nízkými náklady • tiskové rozlišení 5760 x 1440 dpi
• doplnitelné zásobníky inkoustu • rychlost tisku až 10 str./min černobíle
a 5 str./min barevně • intuitivní ovládání • Wi-Fi bezdrátové připojení
• vestavěný skener a zásobník papíru zajistí rychlou a snadnou obsluhu

VÁŠ PRODEJCE:

4 390,-

Intel® 4 GB
i3
DDR3

BENQ outdoor kamera QC1

TEAM USB 2.0 disk C142 16GB
Kód: RAMMUV1360

ROKY
ZÁRUKA

+ BEZSTAROSTNÝ SERVIS

ZAČNĚTE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ
SDÍLET A NATÁČET

včetně DPH

8 GB
DDR4

včetně DPH
DPPH

Kód: REPFEN1034

1 111 ,-

TEAM 16GB
Micro SDHC

16 990 ,-

CHRÁNÍ VÁŠ ZRAK
I PENĚŽENKU

Intel®
Core i3

včetně DPH

Nabídka jednotlivých
jeednotli
dnotli ých produktů
pro
rod
od ktů
ktů je
je platná
pla
l tná
t á do
vyprodání zásob. Uvedené doporučené koncové
ceny jsou aktuální k datu tisku tohoto dokumentu.
Ceny a dostupnost zboží se mohou u jednotlivých
prodejců lišit. Změna cen vyhrazena. Vydavatel
letáku si vyhrazuje právo na změny údajů uvedených
v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
a odmítá odpovědnost za chyby a opomenutí
v popisu výrobku.

IMMAX SW1
Kód: HODIMM1000

1 290 ,včetně
četně DPH
D

• hodinky pracují s telefony a dalšími zařízeními fungujících na
systému Android a iOS, spárovat je můžete přes Bluetooth • vhod
přijdou i funkce, jako měření spálených kalorií, či počet kroků,
které jste ušli • můžete je používat i jako samostatný telefon,
protože mají slot pro Micro SIM kartu

HP 250 G5
Kód: NOTCA2031

Win
10

12 399 ,včetně
č ě DPH
D

• HP 250 G5 • 15,6“ FHD displej • procesor i3-5005U
• operační paměť 4GB • pevný disk 256SSD • DVD
mechanika • HDMI, WiFi, BT • operační systém W10
• numerická klávesnice

ODOLNÝ A NEODOLATELNÝ NOTEBOOK

7 989,-

DEJTE SI VZPOMÍNKY ZA RÁMEČEK

HODINKY HLÍDAJÍCÍ ŽIVOTOSPRÁVU

HP 255 G5

Rollei Pissarro DPF-85

GARMIN vívoactive Black Optic

UMAX U-Band 107 HeartRate

Kód: NOTCA2012

Kód: FOTR7321

Kód: NAVGAR0119

Kód: ACZ5125

• HP 255 G5 • procesor AMD E2-7110 • operační paměť 4 GB
SSD 128 GB • grafická karta AMD Radeon R2 • HDMI • WiFi • BT
• operační systém W10 Home

• stylová prezentace fotografií •mějte své vzpomínky
neustále na očích • díky 8“ fotorámečku si zážitky z dovolené,
rodinné oslavy nebo výlety do přírody zobrazíte na nočním
stolku v ložnici nebo obývacím pokoji • slot na paměťové
karty přehraje fotografie nebo dokonce i natočené video
sekvence!

• sportovní hodinky pro všestranné sportovce a nadšence do
outdoorových aktivit • sledujte s přehledem dosažené výkony
a progres v dosažení lepšího a zdravějšího životního stylu
• zabudovaný akcelerometr monitoruje váš pohyb po celý
den a tím také výdej energie • ať už aktivně běháte, jezdíte
na kole, lyžujete nebo plavete, rozmanité tréninkové funkce
vyhodnotí vaše úsilí a pomohou plánováním dalšího nasazení
• dokonalý tréninkový parťák, který bude neustále s vámi

• fitness náramek se spoustou chytrých funkcí, díky kterým
budete moci snadno monitorovat váš životní styl, případně
efektivně přizpůsobit tréninkové dávky • vhodný pro všechny
milovníky sportu a outdoorových aktivit, ale také běžné
uživatele, kteří se zajímají o své zdraví nebo hledají stylový
doplněk ke smartphonu a ještě snazší mobilní komunikaci
• senzor pro měření tepové frekvence a který monitoruje vaše
aktivity po celý den a kvalitu spánku během noci • komplexní
přehled o vašem pohybu a činnostech 24 hodin denně

včetně DPH

1 890,včetně DPH

6 990 ,včetně DPH

SKUTEČNĚ RYCHLÝ A PŘENOSNÝ DISK

1 749,včetně DPH

AŤ JSTE FIT VE DNE V NOCI

899 ,včetně DPH

VESELEJŠÍ ZIMNÍ VSTÁVÁNÍ

VERBATIM 1TB HDD

AudioSonic CL-1492

Kód: HDVE226

Kód: DEOTOP0001

• přenosný pevný disk Verbatim Store n Go nabízí
velkokapacitní úložiště s rozhraním USB 3.0 Super Speed
• rozhraní USB 3.0 nabízí až desetkrát rychlejší přenos dat
než USB 2.0 (podle rychlosti sběrnice USB), takže umožňuje
extrémně rychlý přenos dat na cestách

• stylový budík nabízí projekci aktuálního času na stěnu
a režim buzení rádiem na frekvenci • kterou si sami zvolíte
• funkce: FM rádio, projekce času, dvojitý budík

699,-

POHYB VAŠICH DĚTÍ POD KONTROLOU
HELMER LK 702

BEZDRÁTOVÁ SADA TENKÉ
KLÁVESNICE A MYŠI

Kód: LOKHEL1010

1 590,-

včetně DPH

Genius Slimstar 8000ME

• GPS lokátor s funkcí chytrých hodinek • využití GSM/GRPS
signálu • 5m přesnost • 100 hodin výdrž baterie • hmotnost
jen 39g • upozornění na sundání hodinek

399,včetně DPH

včetně DPH

SYTÝ A JASNÝ OBRAZ

4 990,-

DOMÁCÍ KINO NEBYLO NIKDY
DOSTUPNĚJŠÍ

ASUS ZenPad 10 Z300M-6B038A

BenQ TH670

Kód: TABAS0032

Kód: PROA7107

• velikost displeje 10,1“• rozlišení 1280x800 pixelů
• čtyřjádrový procesor MT8163 1,3Ghz • operační paměť 2GB
• interní paměť 32GB • Android 6.0 • rozhraní Wifi, Bluetooth,
GPS, Miracast • barva bílá

• nejlevnější Full HD 1080P projektor na trhu • projektor
pro domácí zábavu s HDMI připojením • rozlišení: Full HD
(1920x1080) • systém projekce: DLP • jas: 3000 ANSI lumenů

13 990,-

549,-

včetně DPH

včetně DPH

HUAWEI P9 Lite

SINBO SS-4042

Kód: MOBHWI100060

Kód: KPOSIN2099

199,včetně DPH

ZEIRO Q8

FENDA F&D Power bank Canyon

Kód: ACZ2001

Kód: BATFEN1006

• unikátní kombinace nabíječky do auta a Bluetooth headsetu
• celokovové tělo • miniaturní Bluetooth headset s rozměry
pouhých 20 x 20 x 22 mm • jednoduché nabíjení přímo ve
vašem autě spolu s telefonem • Headset je lehký a komfortní
• tlačítko pro přijmutí hovoru a vydrží až 1,5 hodiny • dokovací
stanice nabízí jeden USB port s výstupem až 2,1 A

• stylová, lehká a neuvěřitelně tenká PowerBanka v módním
provedení • LED diody pro zobrazení procent baterie
k dispozici • technologie: Li-Polymerová • kapacita: 5200 mAh
• výstup: 5V / 1A a 2.1A • rozměry: 105 x 69,5 x 15 mm• barva:
černá
bílá kód: BATFEN1007

299,včetně DPH

TENKÁ KONSTRUKCE
A VYVÁŽENÝ VÝKON

JEMNÁ PÉČE O HRUBÉ PATY
• strojek pro péči o chodidla a především paty • dvě
vyměnitelné hlavice zajistí péči, kterou potřebujete - hrubé
obroušení ztvrdlé kůže a mozolů nebo jemnou péči • baterie
nejsou součástí balení

• elegantní bezdrátový set klávesnice a myši • připojení: USB
• barva: černá

DESIGNOVÁ POWERBANKA

STYLOVÁ A PRAKTICKÁ HANDSFREE SADA

včetně DPH

Kód: KEYG15671

6 990,včetně DPH

• chytrý telefon s elegantní tenkou konstrukcí a výkonem
• rychlé připojení LTE • 5.2“ displej s Full HD rozlišením
1920 x 1080 bodů • 8jádrový procesor Hisilicon Kirin 650
64bit až 2 GHz • 2GB RAM • 16GB interní paměti • 13Mpix
BSI a 8Mpix fotoaparáty • technologie: Bluetooth 4.1, NFC,
WiFi, GPS/Glonass • slot microSD • čtečka otisků prstů
• baterie 3000 mAh • platforma Android 6.0 s EMUI 4.1
• barvy:
černá
zlatá kód: MOBHWI100061
bílá kód: MOBHWI100062

Vsaďte na osvědčenou kvalitu s produkty

V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH JE JAKO DOMA
Rollei ActionCam 333
Kód: KAMR03304

1 990,ZDARMA
+ BRAŠNA
V HODNOTĚ 790 Kč

včetně DPH

• odolná kamera se kterou zachytíte video ve vynikajícím
rozlišení Full HD • užijte si ostrost a detaily, které Full HD
přináší, bez kompromisů a soustřeďte se jenom na vlastní
výkon • integrovaný Wi-Fi modul s dosahem až 10 metrů
vám umožní snadnou komunikaci s mobilními zařízeními,
nechybí ani podpora mobilních aplikací pro iOS a Android
pro maximálně komfortní správu a využití při sledování videí
či fotografií na 1.5palcovém displeji

TELEVIZE BUDOUCNOSTI!

9 990,-

včetně DPH

včetně DPH

Kód: TELPHL1004

Samsung
S
amsung S
SL-M2825ND
L -M
M2825N
ND

Samsung M
MLT-D116L
LT-D
D116L

TISS6191

TONS2002

Kompaktní a elegantní černobílá laserová tiskárna
| Formát A4 | Rychlost tisku 28 stran za minutu
| Rozlišení tisku 11200x1200
200x1200 dpi | Automatický
oboustranný
obous
stranný ttisk
isk | Rozhraní
Rozhraní U
USB
SB a Ethernet

Toner pro tiskárnu TISS6191 | Kapacita
na až 3000 stran | Barva toneru černá
| Ušetříte až 30% nákladů na stránku
oproti
op
proti sstandarnímu
tandarnímu balení
balení

3490 Kč
včetně DPH
D

ELEGANTNÍ A CENOVĚ
DOSTUPNÝ TABLET

ZPÍVÁ CELÁ RODINA

UMAX VisionBook 8Qi

KÖNIG HAV-KM11

Samsung S24E450

1 200,včetně DPH

• staňte se skutečnou popovou hvězdou a předveďte své
hlasové kvality přátelům a rodině prostřednictvím této
karaoke sady • je snadno připojitelná a ihned můžete
začít zpívat podle textů na obrazovce • snadné ovládání
umožňuje samostatné používání přístroje i dětem
• ideální na všechny párty pro všechny věkové skupiny!
• včetně dvou vysoce kvalitních mikrofonů

629 Kč

MONS5395

289 Kč

Kód: MIXKNG1000

Kód: TABUMX1006

2 190,-

1490 Kč

včetně DPH

• LED TV 43“ •1920x1080 • DVB-T/T2/C • 2xHDMI • USB •
SCART • černá • energet. třída A+ • novinka 43PFT4131
s DVB-T2 tunerem kodek HEVC265 • připravena na
budoucí vysílání • spotřeba A+ v zapnutém stavu
pouhých 43Watt

včetně DPH

• tablet pro komfortní sledování multimédií, hraní her nebo
surfování po internetu • díky kompaktním rozměrům a nízké
váze jej můžete kamkoli s sebou • ať už se chystáte na
dovolenou, relaxační víkend nebo si chcete jen zkrátit cestu
vlakem • operační systém Android 5.1 vám umožní vybírat
z nepřeberného množství aplikací a her zdarma

2590 Kč

PHILIPS 43PFT4131

včetně DPH

Samsung FI
FIT
IT 3
32
2G
GB
B
SAMFL0007

Kovové kompaktní provedení | Kapacita
32GB | Rozhraní USB 3.0 | Barva stříbrná

Úhlopříčka 23,6“ | Poměr stran 16:9
| Rozlišení Full HD 1920x1080 px
|Typ panelu TN | Doba odezvy 5ms
|Rozhraní VGA a DVI | Barva černá
| PIVOT | VESA | 3-letá záruka

včetně DPH

Samsung
amsung E
EVO+
VO+ Micro
Micro SDXC
C 64 GB
G
RAMSA0036

Součásti balení je SD adaptér | Kapacita
64GB | Typ karty Micro SDXC | Třída 10

