
IT-Kampanje 
Fakturaskriver HP LaserJet Pro M402dne 

                                    Kr 1980,- 
Utskriftsytelse og kraftig sikkerhet som er bygd for din arbeidsstil. Denne intelligente skriveren fullfører 

jobber raskere, og gir omfattende sikkerhet for å beskytte mot trusler. Originale HP-tonerkassetter med 

JetIntelligence gir deg flere sider. Artikkel nummer: 196538 

 

Skjerm HP Z22n Narrow Bezel IPS Display 

                                                  Kr 1498,- 
Lag en fengslende visning med minimale visuelle avbrudd med HP Z22n IPS-skjerm med smal innfatning. 

Nesten uten kanter på tre sider, med fabrikkalibrerte farger for konsekvente farger mellom prosjekter 

og skjermer, samt fleksibel enhetstilkobling. Artikkel nummer: 197136 

 

Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm silver 

                                                  Kr 2490,-   
Ergotron LX Dual Side-by-Side Arm - Monteringssett (skrivebordsklemmemontering, kausemontering, 2 

leddarmer, 2 utvidelsesbraketter) for LCD-skjerm - skjermstørrelse: inntil 27" - holder for skrivebord. 

Artikkel nummer: 153978 



HP Probook 640 G2 Core i5-6200U 8GB(1D) 256GB SSD 
14inch FHD Cam DVD+-RW  

 
 

256GB SSD 14” FHD Cam DVD+-RW Intel ac WLAN BT                    Kr 6790,-  
Utstyr medarbeiderne med HPs mest konfigurerbare og kostnadseffektive bærbare PC. Du kan trygt ta i bruk 

HP ProBook 640. Den kombinerer støtte for eldre funksjoner som gir langvarig stabilitet, med moderne 

sikkerhet for dagens bedrifter. Artikkel nummer: 196474 

 

 

Rollermouse Red Contour  

                 Kr 2390,- 

RollerMouse Red er solid, strømlinjeformet og slitesterk i aluminium med en ny avansert rullestang og åtte 

sentralt plasserte knappefunksjoner. Syv sensorer plassert inni rullestangen følger musepekerens posisjon og 

tilpasser kontinuerlig hastighet og akselerasjon, sørger for at rullestanga er så midtplassert som mulig, mens 

den tilpasses din hastighet for å minimere mikrobevegelser og øke effektiviteten. Rullestanga med ru tekstur 

er større og bedre, noe som gir deg bedre kontroll og mindre belastning. Den store overflaten på 

rullestangen gir deg mer kontroll når du peker, flytter og klikker. RollerMouse Red er designet med tanke på 

dagens IT-brukere, fra de som jobber med programmer som CAD til de som jobber med mer generelle 

kontorprogrammer som Office. Det mekaniske museklikket er erstattet med et elektronisk klikk for å unngå 

unødvendig belastning ved mye museklikking. Artikkel nummer: 193072 

 

 



Mus Logitech MX Master trådløs 

                   Kr 579,-  

Den nye revolusjonen er her. MX Master - et presisjonsinstrument for mestre i sitt håndverk.                 

Artikkel nummer: 194556 

 

Jabra pro 9470 

       Kr 1750,- 

JABRA PRO 9470 Mono DECT Multiuse connectivity for Desk phone-Mobile-PC Touch screen Noice-Cancelling 

DSP technology. Hodesett - konvertibel - trådløs – DECT. Artikkel nummer: 193045  

 

USB ladestasjon for nettbrett/smarttelefoner hvit 10x  

               Kr 699,- 
 USB charging station, 19,2A, 10xUSB type A FM, 100-240V to 5V USB, adjustable compartments, 

whiteUSB charging station to charge up to ten tablets or smartphones simultaneously. With adjustable 

compartments, you can adjust the width  for every desired mobile device. Each USB port can supply up 

to 2,4A. 10xUSB Type A ports. Overcharging protection. Up to 2,4A per port, maximum 96W total 

Artikkel nummer: 196484 



Dicota ECO Laptop vesker 

laget i gjenvunnet PET 

 

12-14.1" Kr 599,- 

14-15.6" Kr 649,- 

15-17.3" Kr 699,- 
Artikkel nummer 12-14.1: 196070  14-15.6: 196071 15-17.3: 196072 

 

 

 

Ta kontakt for mer informasjon på mail postme@magnar-eikeland.no eller 

telefon 90 40 00 21. 

Alle priser er eks. mva. Tilbudet er gyldig til 02.07.2017 eller så langt beholdningen rekker. Tar forbehold om trykkfeil og prisendringer 

http://www.dicota.com/top-traveller-eco.html#181=92
mailto:postme@magnar-eikeland.no

