Výprodej techniky z AniFilmu může začít.
Kancelářský notebook Acer TravelMate P2

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

17%

3 380 Kč

19 870 Kč

16 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

32%

3 500 Kč

10 990 Kč

7 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

8%

1 460 Kč

18 450 Kč

16 990 Kč

Notebook určený pro firemní práci, do školy
i na distanční výuku.
• 15,6" matný displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Pro,
• procesor Intel® Core™ i3-1115G4,
• operační paměť 8GB,
• rychlý disk SSD 256GB,
• TMP chip 2.0 - možnost šifrování Vašich dat,
• WI-FI, Bluetooth 5.0,
• 3x USB 3.1, 1x USB-C s podporou nabíjení,
• HDMI pro snadné připojení s TV,monitorem
• vojenská certifikace MIL-STD 810G - vysoká odolnost
notebooku,
• výdrž na baterii až 11,5 hodiny.

Mobilní Acer ONE pro nenáročné uživatele vhodný i pro děti
Model Acer ONE je určen pro žáky, učitele,
děti. Výhodné řešení pro distanční výuku.
Někdy potřebujete tablet, někdy notebook.
Už si nemusíte vybírat, protože přístroj Acer
One 10 nabízí obojí. Práce, hraní nebo
sdílení - zvolte si jiný režim pro každou
situaci.
• 10,1" Multi-Touch IPS HD displej,
• originální Windows 10 ,
• čtyřjádrový procesor Intel Atom Z8350,
• rozšířená operační paměť 2GB,
• uložiště 64GB,
• web kamera - 0,3Mpx přední, 2MPx zadní,
• grafická karta Intel® HD Graphics 400,
• WI-FI, Bluetooth,
• 1x mirco USB, 1x micro HDMI, 1x Audio-Out,
• čtečka karet SD ,
• výdrž na baterii až 10 hodin.

Designový notebook Acer Aspire 5
Výkonný a snadno přenosný notebook Acer
5 pro každodenní práci. Díky tenké lehké
konstrukci a pískovanému hliníkovému
vrchnímu krytu můžete s Aspire 5 snadno
cestovat i skvěle vypadat. Tloušťka
pouhých 17,95 mm a hladký povrch
umocňuje jeho prvotřídní vzhled.
• matný 14" displej ve FULL HD rozlišení,
• originální Windows 10 Home,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1135G7,
• operační paměť 8GB ,
• rychlý pevný disk 512GB SSD,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• hliníkový rám, HDMI, USB-Type-C, 2x USB 3.2,
• výdrž baterie cca 11,5 hodiny.

Acer Chromebook Spin 13 celokovový + Wacom stylus
Acer představuje konvertibilní dotykový
Chromebook Spin 13, který oceníte hlavně
pro jeho bleskový start, elegantní
zpracování a moderní hardware. Tělo je
vyrobeno kompletně z hliníku, díky čemuž je
odolný a lehký zároveň. Panty s pohyblivostí
celých 360° vám umožní využít 4 režimů
obrazovky a být flexibilní jako nikdy před
tím.

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

26%

4 500 Kč

16 990 Kč

12 490 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

20%

2 000 Kč

9 990 Kč

7 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

11%

2 573 Kč

22 563 Kč

19 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

6%

1 135 Kč

20 125 Kč

18 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

16%

5 000 Kč

30 990 Kč

25 990 Kč

• Moderní operační systém Chrome OS,
• 13,5" QHD 2256x1504 IPS Multi-Touch displej,
• procesor Intel Core i3-8130U,,
• uložiště 64GB,
• operační paměť 4GB,
• WiFi, Web kamera v HD rozlišení, Bluetooth 4.2,
• podsvícená klávesnice, čtečka SD karet,
• Wacom Stylus Pen, hliníkové šasi,
• výdrž baterie až 10 hodin.

Stylový přenosný počítač Acer Chromebook 14T
Stylový cloudový přenosný počítač v
tenkém, lehkém a zároveň odolném
provedení hliníkového krytu.
• Moderní operační systém Chrome OS,
• 14" Full HD IPS displej - dotykový,
• čtyřjádrový procesor Intel Pentium N4200,
• uložiště 64GB, 4GB operační systém,
• čtečka paměťových micro SD karet,
• WiFi, Bluetooth 4.1, HD Web kamera,
• odolné, hliníkové šasi, podsvícená klávesnice,
• výdrž baterie až 12 hodin.

Zaujměte okolí díky Aceru Acer 5
Díky své tenké a vysoce kvalitní hliníkové
konstrukci se notebook Acer Aspire 5 může
pochlubit jak atraktivním vzhledem, tak
výbornou mobilitou. Kartáčovaný povrch s
vlasovým vzorem je také příjemný na dotyk
a zvýrazňuje prvotřídní hliníkový kryt.
• Originální Windows 10,
• 15,6" Full HD displej s antireflexní úpravou,
• čtyřjádrový procesor Intel® Core™ i7-8565U,
• rychlý pevný disk 512GB SSD,
• rozšířená 16GB operační paměť,
• podsvícená klávesnice, čtečka SD karet,
• grafická karta NVIDIA GeForce MX250 2GB,
• 4x USB - z toho 2x USB 3.1, HDMI,
• výdrž baterie až 7 hodin.

15,6" notebook Acer Aspire 5
Vychutnejte si práci i zábavu na notebooku
Acer Aspire 5 naplno díky procesoru Intel
Core i5 10210U a grafické kartě NVIDIA
GeForce MX250 . Díky této kombinaci se
aplikace načítají rychleji, grafika šlape lépe
a práce s více aplikacemi najednou je
efektivnější.
• Operační systém Windows 10,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-10210U,
• rychlý SSD disk pro Vaše data 512GB,
• 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• operační paměť 8GB,
• grafická karta NVIDIA GeForce MX250 2GB,
• připojení WiFi 6, Bluetooth,
• 2x USB 3.0 , 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 - Type-C,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstu,
• výdrž baterie cca 6 hodin.

Herní mašina Acer Nitro 5
Objevte a vychutnejte si novou úroveň hraní
s výkonným Nitro 5. Tento robustní
notebook s decentním designem je vybaven
144Hz Full HD IPS displejem a celou řadou
působivých technologií.
• Matný 15,6" displej ve FULL HD rozlišení,
• operační systém Windows 10,
• herní procesor Intel Core i5-10300H,
• rozšířená operační paměť 16GB,
• rychlý pevný disk 1000GB SSD,
• podsvícená klávesnice,
• grafika NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB,
• výdrž baterie až 9 hodin.

Acer Aspire Z24-891

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

15%

3 000 Kč

19 990 Kč

16 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

53%

80 000 Kč

149 990 Kč

69 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

27%

15 000 Kč

54 990 Kč

39 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

23%

14 000 Kč

59 990 Kč

45 990 Kč

Stylový a elegantní All-in-One počítač, který
se prezentuje krásným tenkým designem a
je vhodný na práci i na doma.
• 23.8" displej ve FULL HD rozlišení,
• operační systém Windows 10,
• šestijádrový procesor Intel Core i5-8400T,
• operační paměť 8GB,
• pevný disk 1000GB HDD,
• grafická karta NVIDIA GeForce MX150 2GB,
• reproduktory, dotykový displej,
• čtečka karet SD, WiFi, Bluetooth,
• DVD mechanika,
• HDMI, 4x USB.

Nařvaná herní bestie - Acer PREDATOR Orion 9000
Po zuby vyzbrojená herní raketa, to je Acer
Predator Orion 9000. Tady je vše zaměřeno
na výkon. Spojení nejvýkonnějších
procesorů Intel Core a grafických karet
NVIDIA. Má skvělý design, je snadno
přizpůsobitelný a nabízí opravdu široké
možnosti budoucího upgrade. Acer Predator
Orion 9000 je výjimečným počinem mezi
špičkovou herní technikou.
• operační systém Windows 10,
• osmijádrový procesor Intel Core i9-9900K,
• rozšířená operační paměť 32GB,
• 2x NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER,
• uložiště 1TB SSD, 3TB HDD,
• zvukový systém SoundBlaster X 720,
• turbo tlačítko pro okamžité přetaktování,
• systém chlazení IceTunnel + Cooler Master Liquid,
• vysunovací držák pro sluchátka,
• 2x USB-C, 7x USB 3.1, 2x USB 2.0, 6x DP, 2x HDMI,
• herní PREDATOR USB myš a klávesnice.

Herní notebook Acer PREDATOR Triton 500
Triton 500 má své místo – po vašem boku,
po celou dobu. Tento notebook poháněný
procesorem Intel® Core™ i7 a grafikou
GeForce RTX™ 2070 byl navržen tak, aby
zvládl i ty nejnáročnější hry, posílil vaši
kreativitu a podnítil závist vašich přátel a
rodiny. To vše na displeji s obnovovací
frekvencí 144 Hz a 3ms odezvou.
• Operační systém Windows 10,
• IPS displej 15,6" ve FULL HD rozlišení,
• šestijádrový procesor Intel® Core™ i7-9750H,
• rozšířená operační paměť 16GB,
• 2x rychlý pevný disk 512GB + 512GB SSD,
• grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB,
• HD webkamera, podsvícená klávesnice RGB,
• hliníkové šasi,
• výdrž baterie až 10 hodin.

Herní notebook Acer PREDATOR Triton 500
Vezměte si své hraní s sebou. Abyste byli
nejlepší, potřebujete to nejlepší. Vysoký
výkon v malém těle, které má tloušťku
pouhých 17,9 mm a váží 1,9 kg - to je Acer
PREDATOR Triton 500
• Operační systém Windows 10,
• IPS displej 15,6" ve FULL HD rozlišení,
• šestijádrový procesor Intel® Core™ i7-9750H,
• rozšířená operační paměť 32GB,
• 2x rychlý pevný disk 1TB + 1TB SSD,
• grafická karta NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 8GB,
• HD webkamera, podsvícená klávesnice RGB,
• hliníkové šasi,
• výdrž baterie až 10 hodin.

Notebook Acer TravelMate Spin B1 nejen pro studenty

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

23%

3 000 Kč

12 990 Kč

9 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

13%

3 775 Kč

28 765 Kč

24 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

17%

4 775 Kč

28 765 Kč

23 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

23%

6 000 Kč

25 990 Kč

19 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

7%

1 550 Kč

21 540 Kč

19 990 Kč

Hledáte vysoce odolný notebook pro své
děti na distanční výuku? Spin B1 je ideální
řešení. Díky voděodolné klávesnici, vysoké
odolnosti se tomuto notebooku nic nestane.
• operační systém Windows 10,
• 11,6" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• procesor Intel Celeron N4100 ,
• operační paměť 4GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• uložiště 64GB pro Vaše data,
• voděodolná klávesnice, aktivní stylus,
• vojenská certifikace - MIL-STD,
• otočný dotykový displej,
• výdrž na baterii až 13 hodin.

Business notebook TravelMate TMP215
Kvalitní business notebook s důrazem na
vysokou produktivitu přímo určený pro
firemní nasazení, kterému nechybí ani
moderní designové pojetí. Vysoký výkon,
vysoká odolnost - to je TMP215.
• operační systém Windows 10 Pro,
• 15,6" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-10210U,
• operační paměť 16GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 512GB SSD pro Vaše data,
• podsvícená klávesnice, možnost šifrování dat,
• vojenská certifikace - MIL-STD,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 12 hodin.

Celokovový ultrabook Acer Swift 5 Blue
Swift 5, navržený pro celodenní práci i
zábavu, je s hmotností pouhých 990 g
nejlehčím klasickým notebookem, jenž je
vybaven grafikou Intel UHD Graphics.
Současně se může pochlubit procesorem
Intel Core i5 1035G1 Ice Lake a tloušťkou
pouhých 14,95 mm.
• operační systém Windows 10 Home,
• 14" IPS dotykový displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1035G1,
• operační paměť 16GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 512GB SSD pro Vaše data,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstů,
• kovové šasi - váha pouze 0,99kg,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 12 hodin.

Acer Swift 3
Není to pouze notebook. Je to společník doprovází vás celý den, ať jdete kamkoli, a
pomáhá vám při každodenních úkolech.
• operační systém Windows 10 Home,
• 14" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1035G1,
• operační paměť 16GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 512GB SSD pro Vaše data,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstů,
• hliníkové šasi - váha pouze 1,19kg,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 10 hodin.

Stylový notebook Acer Swift 3 ve zlatorůžovém provedení
Ukažte všem, kdo jste, díky designovému
Swiftu 3. Svého 1,37 kg vážícího společníka
můžete nosit s sebou po celý den, neboť
nabízí až 17.5 hodin celodenního používání a
snadno zvládne i ty nejnáročnější aplikace.
• operační systém Windows 10 Home,
• 14" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1135G7,
• operační paměť 8GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 256GB SSD pro Vaše data,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstů,
• hliníkové šasi - váha pouze 1,3kg,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 17 hodin.

Firemní model Acer TravelMate P2

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

37%

11 372 Kč

30 362 Kč

18 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

31%

8 000 Kč

25 990 Kč

17 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

20%

21 990 Kč

27 540 Kč

21 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

14%

3 630 Kč

25 620 Kč

21 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

24%

5 574 Kč

23 564 Kč

17 990 Kč

Přeneste svou produktivitu do nových výšin
díky kombinaci vysokého výpočetního
výkonu, odolnosti a celé řady firemních
funkcí.
• operační systém Windows 10 Pro,
• 14" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-10210U,
• operační paměť 8GB,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 512GB SSD pro Vaše data,
• podsvícená klávesnice, čtečka otisku prstů,
• LTE modul, vojenská certifikace,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 11 hodin.

Firemní model 15,6" Acer TravelMate P2
Kvalitní kancelářský notebook pro firemní
nasazení. Možnost dokování, vojenská
certifikace.
• operační systém Windows 10 Pro,
• 15.6" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i5-1135G7,
• operační paměť 4GB - možnost rozšíření,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 256GB SSD pro Vaše data,
• možnost šifrování dat,
• vojenská odolnost - certifikace MIL-STD 810G,
• možnost nabíjení a dockování pomocí USB-C,
• výdrž na baterii až 11,5 hodiny.

Celokovový firemní notebook TMP614
Elegantní, snadno přenosný notebook
stvořený pro práci na cestách, během které
bude navíc skvěle vypadat. V překrásném
těle ze slitiny hořčíku o tloušťce jen 16,6
mm a hmotnosti pouze 1,1 kg1 se ukrývá
14" FHD IPS dotykový displej s úzkým
rámečkem.
• operační systém Windows 10 Pro,
• 14" IPS displej ve FULL HD rozlišení,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i7-8565U,
• operační paměť 8GB - možnost rozšíření,
• HD Webkamera, čtečka paměťových karet,
• paměť 512GB SSD pro Vaše data,
• možnost šifrování dat, podsvícená klávesnice,
• vojenská odolnost - certifikace MIL-STD 810G,
• čtečka otisku prstů, odolné hliníkové šasi,
• výdrž na baterii až 16 hodin.

Stolní PC Acer Veriton S
Profesionální osobní počítač, který je
vhodný pro každý projekt!
• operační systém Windows 10 Pro,
• možnosti šifrování dat,
• osmijádrový procesor Intel Core i7-9700,
• operační paměť 16GB,
• DVD mechanika,
• paměť 256GB SSD pro Vaše data,
• LAN, Bluetooth, WiFi,
• přední vstupy: 2x USB 3.2, 2x USB 3.1,
• zadní vstupy: 6x USB, 2x DP, 1x HDMI, 1x VGA, 1x
COM port, 2x PS2,
• grafická karta Intel UHD Graphics 630.

Stolní kancelářský stroj VS2740G
Profesionální osobní počítač formátu Small
Form Factor pro firemní nasazení i domácí
používání.
• operační systém Windows 10 Pro,
• možnosti šifrování dat,
• čtyřjádrový procesor Intel Core i3-10100,
• operační paměť 8GB,
• DVD mechanika,
• paměť 256GB SSD pro Vaše data,
• grafická karta Intel UHD Graphics 630,
• přední vstupy: 4x USB 3.0, audio,
• zadní vstupy: 4x USB, 1x HDMI, 1x VGA, 2x PS2, audio.

27" monitor Acer B276HLC
Monitor řady B je ideální pro použití v
kancelářích, designových studiích a
počítačových místnostech. Díky
realistického barevnému zobrazení Vám
poskytne ostrý a živý obraz v každé situaci.
• uhlopříčka 27",

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

31%

1 790 Kč

5 780 Kč

3 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

19%

937 Kč

4 927 Kč

3 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

27%

2 974 Kč

10 964 Kč

7 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

33%

1 700 Kč

5 190 Kč

3 490 Kč

• WQHD: 2560 x 1440 rozlišení ,
• možnost naklápění monitoru,
• vstupy: DVI, HDMI, Displej Port,
• vestavěné reproduktory,
• výborné pozorovací úhly 178°/178°.

24" monitor Acer B246WL
Profesionální monitor Acer B246WL vám
zprostředkuje ideální podmínky na práci i
zábavu. Displej s úhlopříčkou 24 palců
nabízí rozlišení 1920 × 1200 px a dokáže
perfektně vykreslit ostré křivky i syté barvy.
Displej můžete otočit na výšku i na šířku,
abyste ho mohli naplno používat, jak
potřebujete.
• uhlopříčka 24",
• matná povrchová úprava ve FULL HD rozlišení , IPS,
• možnost naklápění monitoru, rotace,
• digitální vstupy: HDMI, DP, DVI, USB HUB,
• vestavěné reproduktory, konektor na sluchátka,
• VESA - možnost uchycení na zeď.

Multifunkční černobílá tiskárna EPSON WF-M5799DWF

Využijte nízké celkové náklady na vlastnictví
nové multifunkční tiskárny ve svůj
prospěch. Oceníte u ní nízkou spotřebu
energie, rychlý výstup první strany (FPOT) a
funkce usnadňující firemní integraci. Tato
firemní inkoustová tiskárna nabízí funkce
pro automatický oboustranný tisk,
skenování, faxování a kopírování, který vám
usnadní a zefektivní práci, a kompatibilitu s
jazyky PDL včetně PCL a PostScript 3.
• Automatický oboustranný tisk i skenování, kopírování a
faxování,
• až o 90 % nižší spotřeba energie, o 50% nižší
náklady na tisk, ve srovnání s konkur. laserovými
tiskárnami,
• rychlost tisku až 34 stran černě,
• tisk důvěrných úloh až po zadání PIN kódu,
• nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson,
• XXL náplň na 40.000 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 .

Barevná tiskárna EPSON WF-C5210DW
Tato tiskárna pro malé pracovní skupiny je
ideální pro firemní 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. Přináší
rovněž snížení dopadu na životní prostředí a
zvýšení reputace v oblasti společenské
odpovědnosti firem.
• Automatický oboustranný tisk,
• až o 90 % nižší spotřeba energie, o 50% 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

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

25%

2 000 Kč

7 990 Kč

5 990 Kč

SLEVA

UŠETŘÍTE

BĚŽNÁ CENA

CENA ANIFILM

30%

3 000 Kč

9 990 Kč

6 990 Kč

Snižte svůj dopad na životní prostředí a
náklady na tisk a současně zvyšte
produktivitu díky snížení počtu servisních
zásahů a lepšímu zabezpečení.
• Automatický oboustranný tisk,
• až o 90 % nižší spotřeba energie, o 50% nižší
náklady na tisk, ve srovnání s konkur. laserovými
tiskárnami,
• rychlost tisku až 34 stran černě,
• tisk důvěrných úloh až po zadání PIN kódu,
• nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson,
• XXL náplně na 40.000 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

Přenosný projektor Acer B130i
Acer B130i přenosný LED zvládá promítat
obraz na plochu, která se nachází ve
vzdálenosti menší než 20 centimetrů od
projektoru. Lehký, přenosný, kompaktní. S
tímto projektorem nepřijdete o žádnou
zábavu. Lze jej ovládat odkudkoliv z
místnosti díky dálkovému ovládání. Výdrž na
baterii až 5 hodin.
• minimální uhlopříčka: 11,5cm; maximální uhlopříčka
1,92cm,
• maximální projekční vzdálenost 3m,
• výdrž baterie až 5 hodin,
• výbava zahrnuje konektory HDMI, USB, WiFi a Audio
jack výstup
• typ lampy LED, DLP projekce,
• vestavěné reproduktory,
• váha 0,81kg.

