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BROTHER DCP-J785DW AIO WIFI
Specielt designet til lave driftsomkostninger, alsidige tilslutningsmuligheder og funkti-
onalitet. DCP-J785DW tilbyder en enkel løsning med udskrifter i høj kvalitet til en meget 
lav pris. Print fra eller scan til en bred vifte af cloud-tjenester ved hjælp af maskinens 
touchscreen og din mobil.

• Print, scan og kopi fra mobil 
• iPrint&Scan-app, AirPrint, Googles cloudtjenester
• Printer 12 ipm i s/h og 10 ipm i farver ifølge ISO
• Automatisk dobbeltsidet print
• 6,8 cm farvetouchscreen
• Printkvalitet op til 1.200 × 6.000 dpi med 1,5 pl
991456624

ACER ASPIRE 3 
Lækker entry level bærbar, perfekt til sko-
len! Denne bærbar er til den prisbevidste 
elev der virkelig vil have value for money. 
Med 14” display passer den direkte ind i 
klasseværelset, og med batteritid på op til 
7 timer kan den køre hele skoledagen.

• Intel Celeron N3350 dual core
• 128GB SSD
• Op til 7 timers batteritid
• Windows 10
992726189 

14” 
display

1.699,-

2.499,-

Store blæk-
patroner
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LENOVO 500S 14” 
Hurtig opstart med SSD og et knivskarpt 
billede er nøgleordene på denne Lenovo. 
Kommer i et originalt og stilrent design. 

• Intel Core i3-6100U
• 8GB DDR3L RAM
• 128GB SSD
• Windows 10 
992141198 

PORT DESIGNS MILANO NOTEBOOK 
SLEEVE
Slankt og stilfuldt sleeve, der er fremstillet 
af Faux suede og fl eece i høj kvalitet, for 
ekstra god beskyttelse til din laptop i den 

travl hverdag. Kommer med en ekstra lom-
me til oplader, smartphone samt tilbehør.
991876947 / 991876949

FULL HD 
opløsning: 
1920x1080

FRIT VALG:
13-14” eller 
15” model

PORT DESIGNS SYDNEY URBAN 13-14”
Sydney Urban er elegant designet udenpå, 
samtidigt har den en masser af praktiske 
rum indeni. Separat lukket rum med 
beskyttende polstring sikrer din laptop, 

dernæst har den et rum til tilbehør, bl.a et 
etui til kabler.
990841595 / 991876959

FRIT VALG:
grå eller blå

ACER S5 ULTRABOOK 13,3”
Perfekt maskine hvis du har den med på 
farten, i skolen, eller blot vil have en læk-
ker maskine. Metalchassiset giver maski-
nen et utrolig stilrent og lækkert fi nish og 
med 11 timers batteritid holder maskinen 
hele dagen.

• Intel Core i5-6200U
• 128GB SSD
• 13.3” IPS FULL HD
• Windows 10
992118606  

ACER X349 ULTRABOOK  14”
Lille fi ks maskine med masser af power 
og knivskarpt billede! Perfekt til at tage 
med på farten. Maskinen er i lækkert 
metal chassis.

• Intel Core i3-6606U
• 256GB-SSD
• 14” – FULL HD
• Windows 10
991861472  

Op til 10 
timers 

batteritid

Kun
1,3 kg

BULLGUARD 
INTERNET 
SECURITY
Prisvindende security-suite fra dan-
ske Bullguard. Stærk antivirus, solid 
fi rewall, integreret backup software, 
kompatibelt med Dropbox mm. og 
PC-Tuneup, som får din PC til at køre 
optimalt igen.
988004557  

KASPERSKY 
INTERNET 
SECURITY
3 års sikkerhed til 3 enheder. Denne 
Kaspersky Internet Security Multi Device 
giver dig hele 3 års sikkerhed på op til 3 
enheder så du kan sikre alle dine maski-
ner – både PC, MAC og Android.
992132855  

PORT DESIGNS MILANO NOTEBOOK 

4.699,-

299,-
PORT DESIGNS SYDNEY URBAN 13-14”

349,-

ACER S5 ULTRABOOK 13,3”ACER X349 ULTRABOOK  14”

5.699,-4.999,-

BULLGUARD 
299,-

Husk sikker-
hedspakke når 

du køber PC

499,-

3 års
 sikkerhed 

299,-



Professionel 
s/h-laser-

printer
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BROTHER MFC-J6530DW
MFC-J6530DW er A3 inkjet alt-i-én-prin-
teren, som tilbyder stor fl eksibilitet kom-
bineret med høj driftssikkerhed. Denne 
robuste alt-i-én er designet til at levere 
maksimal ydelse, alsidige tilslutningsmu-
ligheder og lave sidepriser. Printeren er 
desuden miljømærket med den nordiske 
Svane.

• Print, kopi, scan og fax op til A3 
• Automatisk dobbeltsidet print op til A3 
• 6,8 cm touchscreen med touchpanel 
• Ingen opvarmningstid, første side inden 

for 6 sekunder 
• Printopløsning op til 4.800 × 1.200 dpi 

med 1,5 pl 
• Cloud-tilslutning direkte fra touchscreen til 

tjenester såsom DropBox, Evernote, etc. 
992083249

  

BROTHER HL-L5100DN
HL-L5100DN er en e� ektiv og driftssikker 
laserprinter med fl eksibel papirhåndte-
ring, høj printhastighed og mulighed for 
stor toner. Funktioner som dobbeltsidet 
print, tonerspare-funktion og dvale redu-
cerer både dine udgifter og dit energifor-
brug, så du er sikret en god printøkonomi 
samtidig med at du passer på miljøet.

• Printhastighed på op til 40 sider/minut-
tet i sort/hvid 

• Kablet netkort samt Hi-Speed USB 2.0 
• Indbygget duplexenhed til dobbeltsidet 

print 
• Første side udskrevet inden for ca. 7 

sekunder 
• Papirkapacitet på til op til 1 340 ark med 

tilvalg af ekstra sku� e 
990463641

  

ACER NITRO 7 15,6”
En solid og stærk arbejdshest i et utrolig 
fl ot fi nish. Kommer med både 6. genera-
tions Skylake CPU samt dedikeret grafi k-
kort en trofast følgesvend. 

• Intel Core i5-6200U
• 4GB DDR4 RAM
• 128GB SSD
• 2GB GeForce 945M DDR3
• Windows 10
992118604 

ACER NITRO 7 15,6”

A3
format

Nvidia 
GT945M

INTENSO MEMORY 
CASE
Skulle uheldet være ude, skal du ihver-
fald ikke miste dit hårde arbejde! Sørg 
derfor altid at få taget backup af dit data! 
Med Intenso Memory Case har du altid 
mulighed for at have din backup ved hån-
den hvis uheldet er ude.
84398 / 84402 / 20237

  

PORT DESIGNS 
HANOI CLAMSHELL 
15,6”
En slank skuldertaske med to separate 
rum. Med det specielt polstrede inderrum 
til din laptop og tablet. Det andet holder 
dine vigtige dokumenter, lader og bøger 
fri for vind og vejr.  
989823418  

2.499,-2.249,-

5.499,-

ACER SPECTRA 14”
Mød den dreng i klassen! Ultrabooken kommer i lækkert tynd design, og med de
fantastisk fl otte og trendy farver er du selv med til at personliggøre netop din maskine.
Den 14” store skærm gør, at maskinen er perfekt at have med sig rundt. Sig Hej til Bum-
lebee, Ocean Blue, Desert Army og Daiquiri Red.
992183071 / 992183070 / 992183085 / 992183084 / 992183048 / 992183046 / 992183049 / 992183047

• Intel Core i3-5005U
• 4GB DDR3L
• 128GB SSD
• Windows 10
• Fås I blå / gul / rød / brun

3.999,-

275GB SSD
8GB RAM

Merpris: 499,-

719,-
479,-

2 
TB

1 T
B

PORT DESIGNS 
299,-



CASHBACK

BESPARELSE FORUDE – HP CASH BACK KAMPAGNE 
Få op til 750 kr. retur fra HP, når du køber et fuldt sæt farve toner og en eller to sorte toner patroner 
samlet, og få derudover fordelen af en enestående kvalitet.

Køb fi re tonerpatroner (et fuldt sæt farvetonerpatroner og en sort tonerpatron) og får 400 kr. retur. 

Køb fem tonerpatroner (et fuldt sæt farvetonerpatroner og to sorte tonerpatroner) og få 750 kr. 
retur. Tonerpatronerne skal alle være kompatible med samme printermodel for at opfylde betingel-
serne til Cashback. Gælder frem til den 31/10 2017. Læs mere på www.hp.dk/printkampagner
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TRI-PACK CF371AM / 128A
Del af HPs LaserJet serie. Tonerpatron i farve (cyan, 
magenta, gul). Passer sammen med: Color LaserJet Pro 
CP1525n, CP1525nw; LaserJet Pro CM1415fn, CM1415fnw.
82522

COMBO PACK NO. 301 
2 pakker, sort, farve (cyan, magenta, gul). Passer bl.a. 
sammen med: HP Deskjet 1000, 1010, 1050 J410, Envy 
4502, 5530 samt O�  cejet 2620, 2622. 
990141490

BLACK LASER TONER 201X
Del af HPs LaserJet serie. Tonerpatron i sort. Passer 
sammen med: Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, 
M252n; LaserJet Pro MFP M274n, MFP M277c6, MFP 
M277dw, MFP M277n. 
989556791

VALUE PACK NO. 364
HP Value Pack med 4 toner i sort, farve (cyan, magenta, 
gul). Passer bl.a. sammen med: Deskjet 3520, 3522, 
Photosmart 5510 B111, 5514 B111. 
990115930

BLACK LASER TONER 130A
Del af HPs LaserJet serie. Tonerpatron i sort. Passer 
sammen med: LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw
985703

VALUE PACK NO. 364XL
HP Value Pack med 4 toner i sort, farve (cyan, magenta, 
gul) i XL. Passer bl.a. sammen med: Deskjet 3520, 3522; 
Photosmart 5510 B111, 5514 B111,
990142467

TRI-PACK CF371AM / 128A
Del af HPs LaserJet serie. Tonerpatron i farve (cyan, 

BLACK INKJET CARTRIDGE NO. 302XL
XL sort patron. Passer bl.a. sammen med: 
HP DeskJet 1110, 2130, 3630, 3636, ENVY 

4526, 4527 samt O�  ceJet 3830, 3833.   
989744759

BLACK INKJET CARTRIDGE NO. 62XL
High Yield sort patron. Passer bl.a. sam-
men med: HP ENVY 5640, 5664, 5640, HP 

O�  ceJet 5740, 5740, 5745.    
988807883  

TRI-PACK CF371AM / 128ATRI-PACK CF371AM / 128A BLACK LASER TONER 201X BLACK LASER TONER 130A

1.299,-

209,-

729,-

239,-

469,-

559,-

Del af HP 
Cash Back

Del af HP 
Cash Back

Del af HP 
Cash Back

Del af HP 
Cash Back

Del af HP 
Cash Back

BLACK INKJET CARTRIDGE NO. 302XL BLACK INKJET CARTRIDGE NO. 62XL
229,- 259,-

399,-
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APPLE MACBOOK 12”
Takket være syvendegenerations Intel Core-processorer 
og USB-C, er MacBook nu hurtigere end nogensinde. 
Med hurtigere SSD og op til 3,6 GHz Turbo Boost-proces-
sorkraft, kommer du ikke til at mangle kræfter. Samtlige 
komponenter i MacBook er omhyggeligt designet, til at 
få alt ud af et ubegribeligt tynde og lette kabinet.

• Intel Core m3 (7. Gen) 1.2 GHz (3 GHz) 
• 8 GB RAM 
• 256 GB SSD 
• Op til 12 timers batteri 
• 920 gram
992608508

APPLE MACBOOK PRO 13”
Pro serien når et helt nyt niveau for ydeevne. Med en 
højtydende processor og superintelligent lagring, kan du 
føre alle dine idéer ud i livet - hurtigere end nogensinde 
før. Pro-skærmen er den bedste, der nogensinde har 
siddet på en bærbar Mac og det perfekte valg, hvis du vil 
mixe en sang eller redigere en video på farten.

• Intel Core i5 (7. Gen) 2.3 GHz (3.6 GHz) 
• 8 GB RAM 
• 256 GB SSD
• Thunderbold 3 
• Op til 10 timers batteri
992608495

APPLE MACBOOK PRO MED 
TOUCH BAR 13”  
Den er supertynd, superlet og endnu hurtigere end før. 
Den har den mest farverige skærm på en bærbar Mac 
nogensinde. Den nye Touch Bar – et glasfelt med Mul-
ti-Touch, der er integreret i tastaturet, har du nu direkte 
adgang til de værktøjer, du skal bruge, når du skal bruge 
dem. 

• Intel Core i5 (7. Gen) 3.1 GHz (3.5 GHz) 
• 8 GB LPDDR3 RAM 
• 256 GB SSD 
• Op til 10 timers batteri 
• Fås også i 15” 
992608498

APPLE MACBOOK AIR 13”  
Tynd, let og bomstærk! Med den lynhurtige SSD og et 
batteriet der holder op til 12 timer, er du altid klar til at 
løse opgaven, hvor end du er. Alt foregår lynhurtigt – lige 
fra redigering af billeder til surfi ng på nettet. Alt samlet 
i det ikoniske Appel design. 

• Intel Core i5 (5. Gen) 1.8 GHz (2.9 GHz)
• 8 GB RAM  
• 128 GB SSD
• Intel HD Graphics 6000
• 1.35 kg
992608523

APPLE MACBOOK 12”APPLE MACBOOK 12” APPLE MACBOOK PRO MED 

APPLE IPAD PRO
Den nye iPad Pro kan klare det hele - og 
lidt til. Den har mere power end de fl este 
bærbare computere og er alligevel dejligt 
nem at bruge. Retina-skærmen er lige 
så imponerende at se på, som den er 
at bruge. Med over en million apps, der 
er designet specielt til den store Multi-
Touch-skærm, er der næsten ubegræn-
sede muligheder for hvad du kan bruge 
den til.   

•  64 GB 
• 12 Megapixel (bagside), 7 Megapixel 

(front) 
• 4K optagelser 
• Op til 10 timers batteri   
992608416

  

PORT DESIGNS 13” 
MILANO ULTRA 
SOFT MACBOOK 
SLEEVE
Beskyt din MacBook uden du ser mal-
placeret ud i skolegården eller kontoret, 
med dette lækre sleeve fra franske PORT 
Design. 
991876955

APPLE MACBOOK 12”APPLE MACBOOK 12”APPLE MACBOOK PRO 13” APPLE MACBOOK PRO MED 
14.499,-13.299,- 15.999,-

8.799,-

Fås også 
i Sølv

Fås også 
i Sølv

APPLE MACBOOK AIR 13”  
Tynd, let og bomstærk! Med den lynhurtige SSD og et 
batteriet der holder op til 12 timer, er du altid klar til at 
løse opgaven, hvor end du er. Alt foregår lynhurtigt – lige 
fra redigering af billeder til surfi ng på nettet. Alt samlet 
i det ikoniske Appel design. 

6.799,-399,-
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HAVIT SPORT BLUETOOTH HEADSET  
Dette trådløse headset forbindes let til 
din telefon via Bluetooth V4.1. Du kan 
foretage opkald via den indbyggede mi-

krofonen og høre netop den musik, du vil 
have på løbeturen. 
992607903 

HAVIT PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER 
Afspil din musik trådløst, hvor end du er 
via Bluetooth og sæt stemningen med 
de indbyggede LED pære, der kan lyse i 4 

forskellige farver, alt imens du oplader din 
telefon fra det 4000mAh store batteri. 
992642597 / 992642598

Havit er det prisbillige alternativ, hvor du får value for money! Mærket dækker over et 
bredt spektre af produkter. Fra de helt billige tastaturer til gaming produkter, højttalere 
samt powerbanks! 

HAVIT GAMING 
MOUSEPAD L 
Har du brug for endnu mere plads,
kommer du aldrig til at løbe tør for plads 
i kampes hede, med denne måtte fra 
Havit der måler hele 70x30CM! 
992607900

HAVIT 
POWERBANK 
6000MAH SORT 
Løb aldrig tør for strøm og oplad to te-
lefoner samtidigt, mens du kan se hvor 
meget strøm der er tilbage fra de fi re 
forskellige LED lys indikatorer.  
992607890

HAVIT PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER 
Afspil din musik trådløst, hvor end du er forskellige farver, alt imens du oplader din 

samt powerbanks! 

HAVIT GAMING HAVIT GAMING 
MOUSEPAD L 
HAVIT GAMING HAVIT GAMING 
MOUSEPAD L 
Har du brug for endnu mere plads,

POWERBANK 
6000MAH SORT 
Løb aldrig tør for strøm og oplad to te-

POWERBANK 
HAVIT 
POWERBANK 

HAVIT BASICLINE USB 
HEADPHONES
Påfør dig disse gode hovedtelefoner med mikrofon. Med 
32ohm kan din mobiltelefon let afspille din musik uden 
at dræne batteriet. 
992607904

HAVIT GAMING TASTATUR 
& MUS
Bliv klar til din næste kamp med denne fede gamer 
pakke! Det Rainbowfarvet LED keyboard og musens 4 
forskellige lysindstillinger, kan du let fi nde netop det der 
passer i dit setop. Med op til 2400DPI mus og forgyldte 
USB stik, vil du have gode fordele i næste kamp!  
992607901

HAVIT BASICLINE 
TASTATUR & MUS 
Står du og mangler et tastatur og mus, kan du med tryk-
hed vælge denne pakke. Havit har skåret alt unødven-
digt væk og giver dig et produkt der bare virker. Behøver 
ikke installation, bare sæt det til og så virker det. 
992607866

XL musse-
måtte!

Perfekt 
gaming 
bundle  

Fås også i 
10.000 mAh

HAVIT SPORT BLUETOOTH HEADSET  HAVIT PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER HAVIT PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER 
269,-449,-

HAVIT GAMING 
MOUSEPAD M 
Med dette 25x21cm store musemåtte og 
med den vilde grafi k, bliver du helt klar 
til din næste kamp.
992607914 

HAVIT BASICLINE 
MIKROFON 
Har du også oplevet dårlig lyd fra bl.a. 
dine Skype opkald fra PC’en? Opgrader 
den indbyggede mikrofon fra din PC og 
for bedre samtaler.
992607905 

HAVIT GAMING HAVIT GAMING HAVIT GAMING HAVIT GAMING HAVIT GAMING POWERBANK 
HAVIT 
POWERBANK HAVIT BASICLINE HAVIT BASICLINE 

59,- 119,- 179,-69,-

HAVIT BASICLINE USB HAVIT GAMING TASTATUR HAVIT BASICLINE 
129,- 299,-99,-

Fås i sort 
og sølv

Bedre 
lydgengivelse  
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PORT DESIGNS 14”-
15,6” COURCHEVEL 
BACK PACK
En rygsæk designet til at bære og be-
skytte din laptop og tablet. Skulderrem 
og ryg er styrket for at have al den 
nødvendige komfort, når du bærer dine 
ejendele. Bunden af tasken er forstærket 
for at give en bedre beskyttelse.

• Ekstra polstret og komfortabel 
• Justerbar til alle aldre 
• Ekstra materiale i ryggen
989550622  

MSI GL72  
Liebhaveri inden for laptop gaming. Ud-
styret med et af de bedste IPS paneler 
på markedet og en PCI-Express SSD, får 
du hidtil uset performance. Højttalerne 
produceres af danske Dynaudio, der giver 
dig lyd i verdensklasse, der sammen med 
SteelSeries Engine 3 keyboardet sætter 
prikken over i’et på denne model.  

• 15.6” FULL HD Non-glare 
• Intel Core i7-7700HQ
• NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
• 16GB RAM
• 256GB SSD+1TB HD (7200RPM)
992100076  

MSI GL62M 
Udrustet med NVIDIAs GeForce GTX 1050 
og det slanke design, er du altid klar til 
kamp, når lejligheden byder sig. Nyd det 
lækre SteelSeries tastatur, samt det im-
ponerende 360 grader lydbillede, der får 
normale laptops til at blegne.  

• 15.6” LED 1920 x 1080 
• Intel Core i5 7300HQ 
• 8 GB RAM
• 1 TB HDD 
• Windows 10
992099679

MSI NIGHTBLADE 3   
Imponerende stærk gamingtower med 
masser af fede features. NVIDIA GTX 1070 
grafi kkortet sammen med de 16 GB RAM 
sikre et fantastik gameplay uden lag midt 
i din Kill Streak. 

• Intel Core i5 7400 
• 16 GB RAM 
• SSD 128 GB
• 1 TB HDD
• Windows 10
992100102

Inklusiv
MSI tasker

Inklusiv
MSI tasker

NVIDIA 
GeForce 

GTX 1070

OZONE GAMING MOUSEPAD GROUND 
LEVEL 
Ozone gamer musemåtte i tre forskellige 
størrelser. Lavet i det perfekte materiale 
så du altid yder det bedste når du spiller.

SMALL: 989894285 / MEDIUM: 989894286 / 
LARGE: 990062671

69,-FR
A

399,-

11.699,-

7.499,-

9.499,-

OZONE EXON F60 
Exon F60 - professionel gamer mus med 6 
programmerbare knapper.

• Høj opløsning på 7000dpi
• 16,8 millioner farver RGB LED LYS
• Stor men alligevel letvægt 94 gram
991819425 

399,-
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Din lokale IT forhandler 

HAVIT GAMING KEYBOARD 
BACKLIGHT
Det perfekte keyboard til en førstegangs gamer. Tasta-
turert er lavet i kompakt design perfekt til at spare bord-
plads og de høje tastater gør det ideelt at spille på. 

• USB tilslutning
• Baggrundsbelysning
• Kompakt design
992607867

HAVIT GAMING MOUSE 
BLACK & BLUE
Prisbillig gamermus med 7 programmerbare knapper til 
fritids gameren.

• 3200 DPI opløsning
• Blå LED lys
992607916

HAVIT GAMING 
HEADPHONES
Super 7.1 surround entry headset. Perfekt til hyggega-
meren.  
992607869

OZONE SPECTRA
Med OZONE SPECTRA får du ubetinget mest for pen-
gene når vi snakker high-end RGB mekanisk keyboard. 
Sublim kvalitet og fedt design!

• RGB mekanisk keyboard 
• USB, Mikrofon og Headphone HUB 
• Cherry MX – markedets ubetinget bedste taster til 

gaming
992189549

OZONE GAMING MOUSE 
NEON M50 BLACK 
Topprodukt til gameren! Lækker ergonomisk mus med 
RGB belysning og 6 programmerbare knapper.

• 5000 DPI
• 16,8 millioner farver RGB LED LYS
992102343

COOLER MASTER 
MASTERKEYS LITE L RGB
Lækker RGB gaming tastatur med Cooler Masters 
mem-chanical connectors så tastaturet føles som et 
mekanisk. 

• RGB belyst (6 zoner) 
• Mem-Chanical switch 
• Vandtæt (stænk tæt)
992358336

COOLER MASTER 
MASTERMOUSE S
Super lækker mus til den ambitiøse gamer. Med 5 pro-
grammerbare knapper og lækker RGB belysning

• 7200 DPI opløsning
• 16,8 millioner farver RGB LED LYS
992069524

OZONE EKHO H80  
Topklasse headset fra Ozone til dig der vil have en sublim 
lytteoplevelse Mikrofon kan let køres ind eller ud og lyser op 
med LED der viser om den er tændt eller slukket.
991675233

LG 29” 29UM68-P GAMING IPS 
Vild 29” UltraWide skærm fra LG. IPS pa-
nelerne giver dig uovertrufne synsvinkler 
hvor alt står knivskarpt uanset fra hvilken 
vinkel du kigger. Mulighed for Split-screen 
og skærmen understøtter FreeSync, hvil-
ket giver en sublim og fl ydende oplevelse 
når man spiller.

• 2560x1080 opløsning
• 75 Hz opdateringshastighed
• HDMI, DisplayPort
• VESA Support
• 5W indbygget højtalere
992511951 

AOC 24” 144HZ FREESYNC GAMER
High end gaming monitor med fremra-
gende Full HD billedkvalitet. Med 144hz 
opdateringshastighed får du fuldstændig 
fl ydende bevægelser og du sikrer dig den 
perfekte spiloplevelse. Enhver gamers 
drøm!

• FULL HD-opløsning (1920x1080)
• 1 ms responstid, 144 Hz opdaterings-

hastighed
• HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
• Justerbar højde samt pivot
• Indbygget USB 2.0 HUB
989997392

Feeesync.
Perfekt 

til fi lm og 
 gaming

144Hz 
Gamer

Baggrunds-
belysning

Baggrundsbelysning
Kompakt design
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BLACK & BLUEBLACK & BLUE
Prisbillig gamermus med 7 programmerbare knapper til Prisbillig gamermus med 7 programmerbare knapper til 

992358336

COOLER MASTER 

7200 DPI opløsning
16,8 millioner farver RGB LED LYS

992069524

OZONE EKHO H80  
Topklasse headset fra Ozone til dig der vil have en sublim 
lytteoplevelse Mikrofon kan let køres ind eller ud og lyser op 
med LED der viser om den er tændt eller slukket.
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