Anifilm je sice odložený. Vybavení už máme, výprodej může začít.
Kancelářský notebook HP 15-bs150nc pro domácnosti

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

25%

3 000 Kč

11 990 Kč

8 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

20%

3 000 Kč

14 990 Kč

11 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

6%

1 000 Kč

15 990 Kč

14 990 Kč

Dostupný notebook HP 15 pro každodenní
použití. Díky rychlému SSD disku a i3
procesoru zvládnete běžné kancelářšké
povinnosti i zábavu.
• 15,6" matný displej v HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3,
• operační paměť 4 GB,
• rychlý disk SSD 240GB,
• CD,DVD vypalovačka,
• WI-FI, Bluetooth 4.0,
• 3x USB - z toho 2x rychlé USB 3.1,
• HDMI pro snadné připojení s TV,monitorem
• čtečka karet SD ,
• výdrž na baterii 8 hodin - až 5,5 hodiny při přehrávání
videa.

Výkonný notebook Lenovo V130
Lenovo V130 přináší vysoký výkon se
vzorovaným, texturovaným krytem, který
vyniká moderním stylem. Jednoduchý a
čistý design zahrnuje jednodílný touchpad a
pant otočný o 180°, který je perfektní pro
spolupráci. Nemusíte volit mezi rychlým SSD
nebo pevným diskem. Tady máte oba.
• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• dvoujádrový procesor Intel® Core™ i3-7200U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• rychlý SSD disk 256GB,
• prostorný HDD disk pro Vaše data 1TB,
• grafická karta Intel® HD Graphics 620,
• web kamera, num. klávesnice, WI-FI, Bluetooth,
• 2x USB 3.0, HDMI pro připojení s TV,
• DVD mechanika, čtečka karet SD ,
• výdrž na baterii až 6 hodin.

Nabušený notebook Lenovo V330
Notebook Lenovo V330 je díky
plnohodnotné klávesnici s numerickým
blokem, výkonnému procesoru i5 a
rychlému 256 GB SSD disku špičkovým
pracovním i multimediálním nástrojem.
Notebooky řady V mají tenké a lehké
provedení a dlouhou výdrž baterie. Jsou
ideální do domácnosti i pro firmy.
• matný 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• procesor Intel Core i5-8250U ,
• operační paměť 4GB ,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• DVD vypalovačka, čtečka SD karet,
• VGA a HDMI pro snadné propojení s TV,
• 2x rychlé USB 3.1, 1x USB-C.

Stylový notebook ASUS X509UA

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

12%

1 408 Kč

11 998 Kč

10 590 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

11%

1 500 Kč

13 990 Kč

12 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

18%

2 000 Kč

10 990 Kč

8 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

15%

2 000 Kč

12 990 Kč

10 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

6%

1 000 Kč

15 990 Kč

14 990 Kč

Hledáte elegantního společníka do práce
nebo na domácí zábavu? Potom vás zaujme
notebook ASUS X509UA, který je vybaven
kvalitním hardwarem, svižným softwarem a
propracovanou konstrukcí.
• Originální Windows 10,
• 15,6" matný FULL HD displej,
• nejmodernější procesor Intel® Core™ i3-7020U ,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• operační paměť 4GB - možnost rozšíření,
• WiFi, Web kamera, Bluetooth, HDMI,
• 4x USB - z toho 1x rychlé USB 3.1 a 1x USB-C,
• číselná klávesnice,
• moderní, designové šasi.

Výkonný notebook HP 250 G7
HP 250 sedmé generace je notebook
navržený pro práci doma i v kanceláři.
Poskytuje jak vysoký výkon pro výrazné
zvýšení vaší efektivity, tak i rychlé reakce
díky modernímu hardwaru v čele s Intel
Core i5 Whisky Lake a 256GB SSD. Už tradicí
je pak u této série vynikající odolné
zpracování a pohodlná klávesnice i touchpad
pro snadnější práci.
• Originální Windows 10,
• 15,6" Full HD displej s antireflexní úpravou,
• čtyřjádrový procesor Intel® Core i5-8265U,
• rychlý pevný disk SSD 256GB,
• číselná klávesnice, čtečka paměťových SD karet,
• WiFi, Bluetooth 4.1, Web kamera,
• HDMI pro připojení k monitor či TV,
• DVD-RW mechanika.

14" notebook HP 240 G7
Připojte se kamkoliv pomocí cenově
výhodného notebooku HP 240 s nejnovější
technologií a odolným šasi, které zajišťuje
kvalitní ochranu. Plňte pracovní úkoly se
systémem Windows 10, procesorem Intel a
rychlým SSD diskem.
• Originální Windows 10,
• 14" HD displej s antireflexní úpravou,
• procesor Intel® Core™ i3-7020U,
• rychlý pevný disk 128GB SSD,
• 4GB operační paměť,
• HDMI pro připojení k monitoru,
• WiFi, Bluetooth,
• 3x USB - z toho 2x USB 3.1, čtečka SD karet.
• snadno přenosný, váha pouze 1,5kg.

Každý den stylově s Acer Aspire 3
Notebook Acer Aspire 3 - to je stylové
uspokojení každodenních potřeb.
Vychutnávat si můžete i kvalitní
videohovory s rodinou pomocí vestavěné
web kamery a mikrofonu.
• Operační systém Windows 10,
• dvoujádrový procesor Intel Core i3-7020U,
• rychlý SSD disk pro Vaše data 240GB,
• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• operační paměť 4GB - lze rozšířit,
• grafická karta Intel Graphics 620,
• připojení WiFi, Bluetooth,
• 1x USB 3.0 , 2x USB 2.0,
• HDMI, čtečka paměťových karet,
• výdrž baterie cca 6 hodin.

ASUS X507UF pro domácnosti i pro firmy
Cenově výhodný 15palcový notebook Asus
je díky plnohodnotné klávesnici s
numerickým blokem, výkonnému procesoru
i5 a rychlému 128 GB SSD disku
doplněnému 1TB HDD špičkovým pracovním
i multimediálním nástrojem.
• Matný 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-8250U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• rychlý pevný disk 128GB SSD,
• prostorný disk pro data 1TB,
• grafická karta NVIDIA GeForce MX130,
• čtečka karet SD, WiFi, Bluetooth, HDMI.

Notebook Acer Swift 1 nejen pro studenty

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

17%

2 000 Kč

11 990 Kč

9 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

35%

10 073 Kč

29 063 Kč

18 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

9%

1 100 Kč

12 590 Kč

11 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

11%

2 000 Kč

18 990 Kč

16 990 Kč

Elegantní prvotřídní konstrukce pro
každodenní práci na počítači. Celokovolé
tělo, až 12hodinová výdrž na baterii, čtečka
otisku prstů - to vše je Acer Swift 1.
• 14" displej ve FULL HD rozlišení,
• Operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel Pentium N5000,
• operační paměť 4GB,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• HDMI pro připojení k monitoru či TV.
• čtečka karet SD, WiFi, Bluetooth,
• celokovové šasi, váha pouhých 1,3kg,
• výdrž na baterii až 12 hodin.
• záruka 3 roky.

Tablet? PC? Co chcete - to je Acer Switch 5
Notebook Switch 5 v prémiovém designu je
připraven na každodenní, efektivní
používání. Používat jej můžete jako tablet,
počítač. Pro lepší ovládání můžete používat i
stylus, který je součástí tohoto modelu.
• 12" dotykový displej v brutálním QHD rozlišení
(2160x1440pix) s IPS panelem pro věrohodné barvy,
• operační systém Windows 10,
• procesor Intel® Core™ i7-7500U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• uložiště 512GB SSD pro Vaše data,
• přední kamera 2MPix - 5Mpix zadní kamera pro
fotografování,
• aktivní stylus - Active Pen pro lepší ovládání,
• možnost dockování,
• 1x USB-C, 1x USB 3.0, , WiFi, Bluetooth,
• výdrž baterie až 10,5 hodiny.

Kancelářský notebook HP 255 G7
V dnešní době se bez notebooku neobejde
téměř žádná domácnost, protože jde o
přístroj, který denně používají studenti i
pracující lidé. Notebook HP 255 G7 na první
pohled zaujme svým moderním designem.
Váží pouhých 1,78 kg, můžete jej proto bez
problémů uložit do tašky či batohu a nosit
jej všude s sebou.
• Operační systém Windows 10,
• matný displej 15,6" ve FULL HD rozlišení,
• procesor AMD Ryzen™ 3 2200U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• rychlý pevný disk 256GB SSD,
• WiFi, Bluetooth, Web kamera,
• číselná klávesnice, čtečka paměťových karet,
• DVD-RW mechanika.

Business notebook HP ProBoock 440
Plně vybavený, tenký a lehký, HP 440
umožňuje profesionálům zůstat produktivní
v kanceláři i na cestách. Stylový design,
lineární přesnost a jemné zakřivení spolu s
vysokým výkonem a dlouhou výdrží baterie
činí tento ProBook zásadní pro dnešní
pracovní sílu.
• 14" matný displej ve vysokém FULL HD rozlišení s
IPS panelem pro věrohodné barvy,
• operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i5-8250U,
• rozšířená operační paměť 8GB,
• klávesnice odolná proti polití, čtečka otisku prstu,
• uložiště rychlý SSD 128GB + 1TB pro Vaše data,
• váha pouhých 1,6kg,
• čtečka paměťových karet,
• 1x USB-C, 2x USB 3.1, , WiFi, Bluetooth.

Lenovo IP S340

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

12%

1 500 Kč

12 990 Kč

11 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

39%

1 137 Kč

2 927 Kč

1 790 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

23%

1 837 Kč

7 827 Kč

5 990 Kč

Model S340 od značky Lenovo je tenký a
lehký pro snadnou přenosnost. Tenké
rámečky vám umožní vychutnat si obraz
naplno. Promyšlené detaily designu, jako je
kryt kamery pro větší soukromí, dovedou
uživatelský zážitek k dokonalosti.
• operační systém Windows 10 Home,
• 15,6" antireflextní displej ve FULL HD rozlišení,
• procesor Intel Core i3-8145U,
• operační paměť 4GB,
• uhlopříčka 5,2" ve FULL HD rozlišení,
• uložiště 128GB SSD rychlý disk,
• HDMI, čtečka paměťových karet,
• číselná klávesnice, podsvícená klávesnice,
• výdrž na baterii až 10 hodin.

22" monitor Philips
Širokoúhlý monitor Philips 223V5LSB je
zárukou přirozenosti, neuvěřitelně bohatých
detailů černé a ekologické šetrnosti.
Atraktivní design v elegantním provedení
činí tento monitor naprosto výjimečným.
Jeho další předností je funkce SmartControl
Lite pro snadné ladění výkonu.
• uhlopříčka 22",
• matná povrchová úprava ve FULL HD rozlišení ,
• možnost naklápění monitoru,
• digitální i analogové vstupy: DVI, VGA,
• VESA - možnost uchycení na zeď,
• bez krabice, záruka 6 měsíců.

Multifunkční tiskárna EPSON WF-C5710DWF
Toto multifunkční zařízení 4 v 1 pro malé
pracovní skupiny je ideální do firemního
prostředí od malých kanceláří až po velké
firmy, ve kterých se například běžně
používala laserová zařízení a které nyní
plánují omezit náklady, zvýšit produktivitu a
zkrátit prostoje.
• Automatický oboustranný tisk i skenování, kopírování a
faxování, tisk fotografií
• až o 80 % nižší spotřeba energie, o 75% nižší
náklady na tisk, ve srovnání s konkur. laserovými
tiskárnami,
• rychlost tisku až 34 stran černě i barevně,
• tisk důvěrných úloh až po zadání PIN kódu,
• nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson,
• XL náplně na 5000 str., levný tisk
• přípojení přes USB, LAN, WiFi, NFC,
• přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, přímý
tisk z USB,
• voděodolný tisk, měsíční zatížení až 45tis stran,
• záruka 3 roky přímo na místě u zákazníka od
ARGON systems

