
IT KAMPANJE
Kampanjen varer til 31. mai

HP ELITEBOOK 840 G4
 
Få fart på virksomheten med en supertynn, 
profesjonell bærbar PC som gjør det mulig for 
brukere til å yte sitt aller beste. Funksjoner i 
forretningsklasse, omfattende sikkerhet og 
en raffinert samarbeidsopplevelse håndte-
rer selv de mest krevende oppgavene med 
strømlinjeformet effektivitet.

Artikkel 225004

Kr 1849,-

Kr 1490,- Kr 1990,- Kr 1295,-

Kr 3990,-

Artikkel 196475

Artikkel 197137 Artikkel 199542 Artikkel 190602 

Artikkel 196220 

MICROSOFT OFFICE HOME AND 
BUSINESS 2016 NORGE

HP DOCKING 2013 
ULTRA SLIM

HP ELITEDISPLAY 
E233 24

LOGITECH MX800 
WIRELESS TASTAUR/MUS

HP PAGEWIDE PRO MFP 
477DW

Kr 9490,-

INTEL CORE I5 PROSESSOR

   14.0” SKJERM   

   WIN 10 PRO 64

   BATTERITID PÅ OPPTIL 15 TIMER OG 15 MIN

VÅR BESTSELGER



ROLLERMOUSE RED MAX 
+ underarmstøtte
+ balance keyboard

Artikkel 195684

Kr 4699,-

2490,- 1990,-379,-

Kr 990,-

Artikkel 193072 Artikkel 196992 

Artikkel 199595 

Artikkel 225020 

ROLLERMOUSE RED ACTIVE STAND COMBILAPTOP STAND

UNIMOUSE CONTOUR

NY

  PAKKEPRIS:

Vi låner deg og dine kolleger 

RollerMouse i 14 dager. 

Om du ikke ønsker å 

beholde RollerMousen(e), 

returnerer du den ved 

utlån-periodens slutt.

PRØV 

ROLLERMOUSE I 14 

DAGER, HELT GRATIS!

ERGONOMI-ta vare på kroppen din



1. Datamusen: Med en sentrert mus 
som RollerMouse unngår du at armen din 
havner for langt ut til siden, utenfor det 
gode arbeidsområdet. En sentrert mus gjør 
også at du lett kan veksle mellom å bruke 
høyre og venstre hånd, noe som gir større 
variasjon.

2. Tastatur: Mange standardtastaturer 
er for brede og får deg til å vinkle armene 
utover. Tastaturet bør derfor være lavt og 
kompakt. Hvis du lærer deg snarveier, blir 
det mer variasjon i det daglige arbeidet 
med tastatur og mus.

3. Arbeidsstolen: Er det du som skal 
passe til stolen, eller er det omvendt? 
Sørg for at stolen er riktig innstilt etter 
kroppen din. Sitt med begge føttene på 
gulvet og med cirka 90–100 graders vinkel 
i knærne. Deretter justerer du ryggstøtten 
og armlenet slik at du får god støtte 
og avlastning. Armlenene skal støtte 
armene uten at du må heve skuldrene, 
og de må ikke være i veien for at du kan 
komme nært inntil skrivebordet. Dersom 
armlenene butter imot skrivebordet, er det 
noen ganger bedre å ta dem bort og bruke 
en underarmsstøtte i stedet.

4. Skrivbordet: Det skal enkelt kunne 
justeres i høyde slik at du kan variere 
mellom å sitte og stå. Med riktig høyde 
skal albuene ha en vinkel på cirka 90 
grader når du står foran skrivebordet 
og slapper av i skuldrene. Bordet skal 
plasseres slik at dagslyset gjennom vinduet 
kommer fra siden, aldri rett for- eller 
bakfra.

5. Skjermen: Den skal være vinklet litt 
fra deg og på cirka 70 centimeters avstand. 
Den øvre kanten på skjermen skal være i 
øyehøyde.

6. Arbeid innenfor det gode 
arbeidsområdet: Det gode arbeidsområdet 
er det som er innenfor hendenes 
rekkevidde når albuene er plassert nær 
midjen. Når du må strekke deg etter noe, 
er du i det ytre arbeidsområdet, og det som 
du sjelden bruker, plasseres der.

7. Belysning: Belysningen skal være 
justerbar, skal ikke blende og skal gjerne gi 
mulighet til individuell tilpasning. Lysglimt 
og reflekser fra skjermen eller dårlig 
belysning på arbeidsplassen øker risikoen 
for muskelspenninger i tillegg til risikoen 
for problemer med synet. Ved å legge noe 

blankt, som et lite speil, på bordet, kan du 
enkelt se om belysningen er feilplassert. 
Hvis du ser lys reflektert i overflaten, er 
belysningen feilplassert.

8. Bærbar datamaskin: Dersom en 
bærbar datamaskin brukes i stedet for en 
stasjonær datamaskin i lengre perioder, vi 
anbefaler at man bruker eksternt tastatur 
og ergonomisk mus.

9. Tilpass arbeidsplassen din til deg: 
Uansett om du har en egen arbeidsplass 
eller sitter i et aktivitetsbasert 
arbeidsmiljø, må du tilpasse 
arbeidsplassen din til deg. Kjenn etter 
om du har god avlastning for armene, 
om stolen er riktig justert og gir deg god 
støtte, og om bordet har riktig høyde. 
Dette er spesielt viktig dersom du deler 
arbeidsplassen med andre.

10. Variasjon og bevegelser i 
hverdagen: Variasjon er viktig. Jobb 
oppreist, ha gående eller stående møter, 
skift stol, skift arbeidsplass, gå av en 
holdeplass tidligere, eller plasser skriveren 
og kaffemaskinen litt lenger bort. Det 
finnes mange gode råd om hvordan du kan 
skape variasjon i det daglige arbeidet.

Vi tilbringer stadig mer tid foran datamaskiner, både på jobben og hjemme, og utvikler ofte vaner 
som kan forårsake slitasje, belastninger og skader. Her får du ti nyttige tips om hvordan du kan unn-
gå belastningsskader – tips som kan hjelpe deg å bli friskere, tryggere og mer produktiv på jobben

10 TIPS 

til deg som ønsker å jobbe smartere og mer ergonomisk.



RADIO DAB+ 
JENSEN OF SCANDINAVIA 
FOX 100 

Artikkel 196637

Kr 299,-

DAB RADIO+/FM IRC 
HONEYBEE II-DR

Artikkel 191148

Kr 899,-

Kr 99,-

Artikkel 197407 

HP SPROCKET PREMIUM 
300G FOTOPAPIR 

13 X 18 CM

Kr 1289,-

Artikkel 199304

HP SPROCKET  

Med fotoprinteren HP Sprocket 
kan du printe bilder tatt på 

mobilen super raskt, uansett hvor 
du er. Printeren er kompakt og passer 
lett i lommen din, men til tross for sin 

størrelse vil den produsere lyse, fargerike 
bilder. Printeren bruker ZINK zero-ink 

fotopapir som gir deg svertefri bilder på 2x3”. 
Ideelt for lommeboken, vesken eller til å feste 

på kjøleskapet. 
         Kontrolleres av app – Android og iOS.

 Finnes 
også i 
sort 



PROJEKTOR 
EPSON EB-W04 

Artikkel 196942

Kr 4790,-

Kr 990,-

Artikkel 191521 

Kr 3190,-

Artikkel 197150 

LERRET ELITE SCREENS 
16:9 ELEKTRISK

Kr 1999,-

Artikkel 104471

LERRET ELITE SCREEN 
16:9 MANUELT

Kr 1099,-

Artikkel 199121

PRESENTER SPOTLIGHT
PLUS

KONFERANSEHØYTALER 
JABRA SPEAK 510

Bærbar projektor med høy kvalitet for 
hjem og kontor med 3LCD-teknologi, 
WXGA-oppløsning og fleksible og 
brukervennlige funksjoner. 
EB-W04 kan hente innhold fra en rekke kilder 
og vise det på opptil 300 tommer, og med en 
HDMI-inngang kan brukerne kringkaste digitalt 
video- og lydinnhold av høy kvalitet. Du  kan til 
og med projisere bilder og dokumenter direkte 
fra smarttelefonen eller nettbrettet med Epsons 
iProjection-app3.

NYHET



Kr 7990,-

Artikkel 2762514 

Kr 6990,-

Artikkel 9368947

HP PRODESK 600 G3 
SFF I5-7500 256GB 

HP  440 G3 
AIO I5 7500T 
RAM 500GB

Artikkel 225003 

Kr 7990,-

«HP tastatur og mus selges separat. 
Pakkepris 890,-. Artikkel 2571325.»

HP ELITEDESK 800 G3 
SFF I5-7500 256GB 

Den elegante og kraftige HP ProOne 440 
All in One-PC-en med en skjerm på 

60,45 cm (23,8”) diagonalt er utviklet 
slik at du kan jobbe og samarbeide 

fra én enhet og den hjelper deg med 
å optimere arbeidsområdet med 
fleksible monteringsalternativer 

og innebygd kabelstyring.

HP ProDesk 600 SFF har kraften som kreves av en 
god bedriftsdatamaskin. Det er en ekstremt utbyggbar 
persondatamaskin med fleksible tilkoblingsalternativer, høy 
sikkerhet og omfattende håndteringsfunksjoner som leveres 
i et pent og redesignet kabinett for å tilpasse den moderne 
arbeidsplassen.

Kraft for konsernet. HP EliteDesk 800 SFF er en av HPs 
sikreste og mest administrerbare PC-er med avansert ytelse 
og konfigurerbarhet i et plassbesparende, elegant nydesignet 
chassis for den moderne arbeidsplassen.

INTEL CORE I5 PROSESSOR
WIN 10 PRO 64

INTEL CORE I5 PROSESSOR

23,8» SKJERM

WIN 10 PRO 64

INTEL CORE I5 PROSESSOR

WIN 10 PRO 64



Kr 990,-

Artikkel 193298  

Kr 299,-

Artikkel 114698

HP PC RYGGSEKK 
ESSENTIAL 15.6” 

Kr 899,-

Artikkel 182222

DOKUMENTMAPPE 
PIERRE SKINN  

PIERRE PILOTVESKE 
CLASSIC MED HJUL

Artikkel 108380

Kr 1990,-

PIERRE PC VESKE 
CLASSIC LADY SKINN 16” 

Kr 199,-

Artikkel 197390 

LADEKIT USB-ACDC FOR 
IPHONE, IPOD OG IPAD



Kr 5990,-

Kr 2490,-

fra 990,-

Artikkel 199558

Artikkel 197532

HP LASERJET ENTERPRISE 
M607N + EKSTRA SKUFF

Kr 1890,-

Artikkel 196538

HP LASERJET PRO 
M402DNE

INSTALLASJONSPAKKE 
PRINTER

BROTHER 
MFC-J480DW

Artikkel 195477

Kr 880,-

EKSTRA SKUFF

 

 

Takk for handelen! 
For oss er det viktig at du får brukt din nye printer optimalt og derfor kan vi hjelpe deg med hjemlevering og installasjon. 
 

Installasjon printer 
- Transport 

- Installasjon i nettverk / driver installasjon 
- Kort innføring i bruken 
- Innhenting av den gamle maskinen (om ønsket) 
- Kjøring son 1* og opptil 45 minutter arbeid på stedet 

Pris: kr. 990.- (eks mva.) 
 

Servicekontor / Verksted: 90 40 00 33 

  

*kjøring son 1: Sola, Sandnes, Stavanger, Randaberg, Bryne 

RASK SORT/HVIT 

PRINTER FRA HP

55 SIDER PR MIN
250 000 SIDER PR MÅNED

Denne HP LaserJet-skriveren med JetIntelligence kombinerer eksepsjonell ytelse 
og energieffektivitet med dokumenter i profesjonell kvalitet når du trenger dem – 
mens du beskytter nettverket ditt mot angrep med bransjens beste sikkerhet.

Alle priser er eks. mva. Tilbudet er gyldig til 31. mai 2018 eller så langt beholdningen rekker. Tar forbehold om evt. trykkfeil.


