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Samsung 

CLX-3175FN
Proměna inteligence 
v dokonalou multifunkci

9 270,- s DPH

7 790,- NOVINKA

Samsung SyncMaster

2493HM

• viditelná plocha: 24” širokoúhlá 
• maximální rozlišení: 1920 x 1200 
• vestavěné reproduktory 2x2W
• doba odezvy: 5 ms
• kontrastní poměr: 10000:1 
• viditelné úhly: 160˚/160˚  
• počet barev: 16,7 mil.
• záruka 3 roky

Chci velký LCD monitor s podporou 
HDCP a vysokým kontrastem

24” palcový monitor
s vynikajícím zobrazením

9 865,- s DPH

8 290,-

Samsung SyncMaster

2253LW

• viditelná plocha: 21,6” širokoúhlá
• maximální rozlišení: 1680 x 1050
• čas odezvy: 2 ms
• kontrastní poměr: 8000:1 
• viditelné úhly: 170˚/160˚  
• záruka 3 roky

Chci velký LCD monitor 
s širokoúhlým displejem

Velký displej
s vynikajícími parametry

5 462,- s DPH

4 590,-
ŽÁDÁNÝ
DESIGN

Představte si proměnu obrazu  
v dokonalou realitu

Samsung 

ML-1640
Moderní a rychlá laserová
tiskárna s nízkými náklady

1 964,- s DPH

1 650,-
MODERNÍ
DESIGN

VYSOKÝ
KONTRAST

• vysoká rychlost tisku až 16 stran A4/min. čb.
• vysoká rychlost barevného tisku 4 strany A4/min.
• efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
• rozlišení skeneru až 4 800 x 4 800 dpi
• přímý tisk a skenování přes USB
• zásobník na 150 listů
• síťová karta 
• potisk speciálních médií
• velmi tichý provoz, pouze 48 dB
• záruka 2 roky

Chci unikátní multifunkční zařízení
pro domácnost i kancelář

• rychlost tisku až 16 stran A4 za minutu
• efektivní výstup až 1 200 x 600 dpi
• kompatibilita: Linux, Windows a Mac OS
• praktický víceúčelový zásobník na 150 listů
• tisk na speciální média 
 – průsvitky,  pohlednice, atd...
• režim úspory toneru 30%

Chci malou, výkonnou a úspornou
černobílou laserovou tiskárnu

• viditelná plocha: 22” širokoúhlá
• jas: 300 cd/m2

• maximální rozlišení: 1680 x 1050
• čas odezvy: 2 ms
• kontrastní poměr: 20 000:1 
• viditelné úhly: 170˚/160˚  
• záruka 3 roky

Samsung SyncMaster T220

7 009,- s DPH

5 890,-
MAXIMÁLNÍ
KONTRAST

Dynamický kontrast 20 000:1

Vysoký kontrastní poměr je zásadním parame-
trem pro optimální zobrazení. Naše inovativní 
technologie dynamického kontrastu přináší 
neuvěřitelný kontrastní poměr až 20 000:1 
jako první svého druhu! Díky zvýšení počtu 
jednotlivých kroků v barevném přechodu mezi 
nejtmavšími a nejsvětlejšími barvami dokáže 
monitor zobrazit výraznější a přirozenější 
odstíny barev. Takže oproti konvenčním 
monitorům dokážeme díky technologii dy-
namického kontrastu dosáhout v jakýchkoliv 
světelných podmínkách podstatně lepšího zo-
brazení.

Nejmenší laserová tiskárna 
přichází v novém designu

Technologie NO NOIS™
Barevná laserová tiskárna Samsung CLP-315 má 
provozní hladinu hlučnosti jen 47 dB, tudíž je tak 
tichá, že si jejího provozu ani nevšimnete. Převratný 
bezhlučný systém tisku od fi rmy Samsung (NO-NOIS™) 
umožňuje nové řadě tiskáren CLP-315 pracovat bez 
nadměrného mechanického hluku a vibrací.

• vysoká rychlost tisku až 16 stran A4/min. černobíle
• vysoká kvalita barevného tisku s rychlostí tisku  
 4 strany A4/min.
• efektivní výstup až 2 400 x 600 dpi
• okamžitá kontrola stavu tiskárny
• zásobník na 150 listů
• potisk speciálních médií
• pouze 47 dB, nejtišší tiskárna ve své třídě
• záruka 2 roky

4 272,- s DPH

3 590,- NEJMENŠÍ

Samsung CLP-315



Vestavěný digitální a analogový TV Tuner
Monitory řady HD mají vestavěný digitální a analogový TV tuner a dokáží 
bez jakýchkoliv dalších zařízení příjímat televizní signál. Odpadá vám 
tak nutnost nakupovat přídavná zařízení nutné pro příjem TV signálu 
a přehrávání ve vašem počítači. Můžete například současně pracovat 
a v samostatném okně sledovat televizi.

Dynamický kontrast 10 000:1 
Čip navržený speciálně pro práci s dynamickým 
kontrastem nastavuje co možno nejlepší kontrastní poměr
podle poměru nejsvětlejších a nejtmavších částí obrazovky. Tzn. že 
u tmavších obrázků je intenzita zadního prosvětlení snížena ke 
zdůraznění tmavších částí obrazu, což má za následek sytější tmavé 
barvy. U obrázků se světlejšími částmi je intenzita zadního prosvětlení 
automaticky zvýšena za účelem dosažení jasnějšího svěžího obrazu. 

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné nebo registrované ochranné známky příslušných fi rem. Technické informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez přechozího upozornění. Za tiskové chyby společnost Samsung neručí a fotografi e mohou být pouze ilustrační. Uvedené ceny jsou 
orientační koncové bez DPH včetně recyklačních poplatků a poplatků za autorská práva. 

Váš prodejce:

Velký širokoúhlý Full HD monitor 
s digitálním TV tunerem

• viditelná plocha: 24” širokoúhlá 
• maximální rozlišení: 1920 x 1200 
• vestavěné reproduktory 2x3W
• doba odezvy: 5 ms
• kontrastní poměr: 10000:1 
• viditelné úhly: 160˚/160˚  
• počet barev: 16,7 mil.
• záruka 3 roky

Samsung  SyncMaster  T240HD

Výkonná a moderní
laserová multifunkce

představte si nejvýhodnější produkty pro vaše podnikání

Samsung SCX-4300
3 677,- s DPH

3 090,-
NEJLEVNĚJŠÍ

PROVOZ

12 483,- s DPH

10 490,-
DIGITÁLNÍ
TV TUNER

• vysoká rychlost tisku až 18 stran A4/min.
• efektivní výstup až 600 x 600 dpi
• měřítko zvětšení 50 - 200 %
• barevný skener
• zásobník na 250 listů
• záruka 2 roky
 

• kapacita: 1000 GB
• rozhraní: SATA 3.0 GB/s
• vyrovnávací paměť: 32 MB
• technologie: NoiseGuard™, 
 SilentSeek™, ImpacGuard™
• záruka 3 roky

Samsung 

HD103UJ
Výkonný disk
s neuvěřitelnou kapacitou

, 

3 439,- s DPH

2 890,-
VÍTĚZ
TESTU

Chci velmi rychlou a kvalitní 
DVD vypalovačku
• rozhraní SATA 1,5GB/s
• technologie WriteMaster™
• nejvyšší rychlost vypalování až 22 x u DVD médií
• paměť bufferu 2 MB
• podporované formáty: 
 DVD-RAM, DVD±R, 
 DVD±R DL, DVD±RW, 
 CD±R, CD±RW...
• záruka 2 roky

Samsung SyncMaster 

943NW

Samsung 

SH-S223F

Širokoúhlý monitor
s vysokým kontrastem

Skvělá vypalovačka
s technologií WriteMaster™

Samsung SyncMaster 

2243NW
Samsung 

CLX-2160
Samsung 

SCX-4521F
Velký širokoúhlý monitor
s vynikajícím kontrastem

Nejlevnější barevná
laserová multifunkce 

Výkonná laserová multi-
funkce s nízkými náklady

• vysoká rychlost tisku až 16 stran A4/min. černobíle
• vysoká kvalita barevného tisku s rychlostí tisku 
 4 strany A4/min.
• efektivní výstup až 2400 x 600 dpi
• okamžitá kontrola stavu tiskárny
• zásobník na 150 listů
• potisk speciálních médií
• hladina hluku pouze 52dB
• záruka 2 roky

• vysoká rychlost tisku až 20 stran A4/min.
• volba až 99 kopií originálu
• měřítko zvětšení 25 - 400 %
• tlačítko Favorite Copy - rozšířené možnosti kopírování
• barevný skener
• automatický podavač
• 10 tlačítek přímé volby
• záruka 2 roky

Chci nejlevnější barevnou laserovou
multifunkční tiskárnu

Chci laserovou multifunkci s faxem, 
automatickým podavačem a rozší-
řenými funkcemi kopírky

Chci velký širokoúhlý monitor 
s vysokým kontrastem

• viditelná plocha: 22” širokoúhlá
• maximální rozlišení: 1680 x 1050
• čas odezvy: 5 ms
• kontrastní poměr: 8000:1 
• viditelné úhly: 170˚/160˚  
• záruka 3 roky

Chci výkonný pevný disk 
s kapacitou 1 TB

5 296,- s DPH

4 450,-
NÍZKÉ

NÁKLADY
BB

5 819,- s DPH

4 890,- NEJMENŠÍ
4 748,- s DPH

3 990,-
VYNIKAJÍCÍ
KONTRAST

3 796,- s DPH

3 190,-
VYSOKÝ

KONTRAST

Chci širokoúhlý monitor 
s vysokým kontrastem

• viditelná plocha: 19” širokoúhlá
• maximální rozlišení: 1440 x 900
• čas odezvy: 5 ms
• kontrastní poměr: 8000:1 
• viditelné úhly: 170˚/160˚  
• záruka 3 roky

546,- s DPH

459,- NOVINKA


